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    La ședință sunt prezenți: Andronache Daniel Costel, Antal 
Liviu Marius, Armean Lenuța, Bălănesc Doinița Maria, Bejinariu Valeriu, 
Bobora Mircea Flaviu, Burlec-Martin Ionel, Circo Aurel Vasile, David 
Adrian Nicolae, Demeter Ioan, Dimulescu Rodica, Dunca Viorica Alina, 
Felciuc Eduard, Frînc Oana Elisabeta, Gligor Dorin Oliviu, Hirghiduși Ion, 
Hodor Petru, Iovănesc Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian, 
Mîrza Florin, Nistor Laurențiu, Popa Mircea Marcel, Popa Ovidiu Ioan, 
Popescu Valentin, Rus Lucian Ioan, Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța 
Elena, Șimon Ionuț Lucian, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian, Vasilescu 
Sorin Adrian, Vlad Ovidiu – consilieri județeni; Stefoni Dumitru Sorin – 
secretarul județului. 
    In calitate de invitați participă subprefectul județului, 
parlamentari, primari, directorii și șefii serviciilor din cadrul aparatului de 
specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea Consiliului Județean 
Hunedoara, reprezentanți ai presei. 
    Lucrările ședinței de constituire sunt deschise de către 
domnul Kiszely Fabius-Tiberiu – subprefectul județului Hunedoara. 
    Kiszely Fabius-Tiberiu: 
    Domnilor și doamnelor consilieri, onorată asistență, pentru 
început vă rog să vă ridicați pentru intonarea Imnului Național al 
României! 
  după intonarea imnului 
      In continuare, am să-l rog pe Preasfinția Sa Părintele Episcop 
să spună o rugăciune, fapt pentru care vă rog să rămâneți în picioare. 
    după rugăciune 
    Doamnelor și domnilor consilieri, în numele Instiuției 
Prefectului, vreau să vă adresez felicitările noastre pentru faptul că ați 
reușit să obțineți aceste mandate. De asemenea, vreau să vă mulțumesc 
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- și profit de faptul că sunt prezenți și reprezentanți ai administrațiilor 
locale – pentru modul de desfășurare a campaniei electorale, pe care aș 
putea-o caracteriza drept una onestă și corect dusă de către toți actorii 
implicați. Vă mulțumesc încă o dată!  
     Vreau să vă urez un mandat plin de realizări. Județul 
Hunedoara are nevoie de un nou imbold, un nou impuls, pentru că pe 
masa consiliului județean, în acest moment, sunt multe proiecte care ard. 
In plus, avem nevoie de o nouă perspectivă pentru toți hunedorenii. Cred 
că suntem la un moment de cotitură și cred că împreună, toate instituțiile 
din județul Hunedoara, vom reuși să colaborăm pentru propășirea 
județului nostru. Va trebui să deschidem județul pentru investitori, va 
trebui să-l deschidem din punct de vedere cultural, va trebui să-l 
deschidem din punct de vedere turistic, pentru că avem foarte multe de 
oferit acestei țări și va trebui să o facem. 
    Si acum permiteți-mi să-l rog pe părintele episcop să ne 
spună cuvântul domniei sale. 
     IPS Gurie: 
    Distinse domnule subprefect, domnilor consilieri, onorate 
oficialități, dragi participanți, 
    Sunt onorat să fiu prezent în aceste momente solemne în 
mijlocul domniilor voastre. Depunerea jurământului este un moment cu 
aleasă încărcătură emoțională, pentru că angajează intimitatea unei 
persoane. Vă luați astfel angajamentul în mod public și în fața lui 
Dumnezeu, autoritatea supremă, că toate acțiunile dumneavoastră vor 
urmări binele colectiv și progresul tuturor. Este un moment de întâlnire 
interioară cu dumneavoastră înșivă și cu Dumnezeu, când vă trasați în 
adâncuri niște priorități. Este un moment ce pecetluiește multe eforturi și 
frământări. Stim cu toții însă că nici o victorie nu este savuroasă, dacă nu 
o gustăm împreună cu alții. Si ea se transformă în înfrângere, dacă nu e 
dobândită cu alții și pentru alții. In dialogul cu noi înșine se cuvine să ne 
fixăm bine aceste adevăruri, să ne cimentăm aceste convingeri.  
    Inceputul de mandat este lansarea pe o traiectorie și, dacă 
aveți binecuvântarea lui Dumnezeu, aveți toate șansele ca proiectele 
pentru comunitate să se împlinească integral. Dumnezeul nostru este 
Dumnezeul iubirii, treime sfântă, iar energia lui este dragostea. Prin acest 
jurământ sunteți învestiți într-o funcție, ceea ce înseamnă că în timpul 
mandatului veți deveni personalități corporative, că nu vă veți mai 
reprezenta doar pe domniile voastre, ci veți fi exponenții unei voințe 
colective, că veți lupta pentru binele întregii comunități, al oamenilor care 
au crezut în dumneavoastră, care v-au susținut și care și-au legat multe 
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speranțe de această lucrare. De asemenea, trebuie permanent să vă 
amintiți că, prin poziția pe care o ocupați de-a lungul mandatului, puteți să 
intrați într-o relație de prietenie sau de trădare cu Dumnezeu, care a 
formulat o regulă de viață și de comportament pentru lideri: „Cel ce vrea 
să fie mai mare între voi, acela să fie tuturor slujitor!” 
    Mandatul fiecăruia va fi presărat cu biruințe și cu înfrângeri, 
cu bucurii și cu întristări, cu realizări și cu eșecuri. Totul este ca în fiecare 
clipă inima noastră să fie dăruită lui Dumnezeu și semenilor. Insuși 
mântuitorul a trecut prin această alternanță existențială. Spune poetul 
Costache Ioanid în poezia Tâlharul din volumul Taine: 

Iar în fata tuturora... ce luceafăr glorios 
umple cerul de lumină și de Har victorios? 

E Isus!... purtând pe frunte diadema de lumini 
cu aceeasi simplitate cum purtase crengi de spini. 
E Isus!... cu mâini întinse într-un gest de raze nins, 

cu aceeasi duiosie cum pe cruce le-a întins. 
Vai!... dar poarta cea înaltã dintr-un singur alb clestar 

cum îsi va deschide oare uriasul stăvilar? 
Până-n bolti un glas răsună larg ca bubuitul lavei: 
„Sus acum, voi porți eterne! Iată Împăratul slavei!“ 
„Cine-i Împăratul slavei?“ „Domnul tare si viteaz, 

care-a biruit în luptă cel mai fioros grumaz!“ 
     Vă urăm ca, împreună cu cel înviat și înălțat la cer, să biruiți 
cele mai dificile opreliști pe care le veți întâmpina în responsabilitatea 
încredințată! Acum, la început de drum, rugăm pe bunul Dumnezeu să vă 
binecuvânteze, să vă dăruiască spor sfânt pe calea pe care ați pornit, 
aceea de a sluji semenilor. Vă mulțumesc! 
    Kiszely Fabius-Tiberiu: 
    Ii dau cuvântul domnului secretar al județului care va face 
prezența, pentru a vedea dacă s-a întrunit cvorumul necesar constituirii 
consiliului județean. 
    după apelul nominal  
    Stefoni Dumitru Sorin: 
    In urma apelului nominal s-a constatat că sunt prezenți toți cei 
33 consilieri județeni aleși; potrivit art.30 alin.2 din Legea admnistrației 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, ședința este legal constituită. 
    Kiszely Fabius-Tiberiu: 
    Potrivit art.31 alin.1 din Legea admnistrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

3 
 



lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă 
consilier, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri. 
   Pe baza datelor pe care le deținem, cel mai în vârstă dintre 
consilieri este Circo Aurel Vasile, născut la data de 28.11.1948, iar cei 
mai tineri sunt Șimon Ionuț Lucian, născut la data de 01.10.1988 și David 
Adrian Nicolae născut la data de 23.01.1982. 
   Ii invit pe cei trei consilieri să preia conducerea lucrărilor 
ședinței, iar eu vă mulțumesc și vă doresc succes în noul mandat. 
    In continuare, lucrările ședinței sunt conduse de domnul 
consilier județean Circo Aurel Vasile, asistat de domnii consilieri județeni 
David Adrian Nicolae și Simon Ionuț Lucian. 
    Circo Aurel Vasile: 
   Domnule subprefect, doamnelor și domnilor consilieri, stimați 
invitați, salut prezența dumneavoastră la ședința de constituire a 
Consiliului Județean Hunedoara pentru următorii patru ani. Salut, de 
asemenea, prezența reprezentanților presei hunedorene la ședința 
noastră. Mă simt onorat să conduc această ședință. 
    Voi supune atenției dumneavoastră proiectul ordinii de zi, 
după ce vă asigur că prezența, așa cum s-a prezentat, este de 100%, 
astfel încât ședința noastră este statutară, este legal constituită. 
   Doamnelor și domnilor consilieri, vă prezint următorul proiect 
al ordinii de zi: 

1. Alegerea comisiei de validare. 
2. Validarea mandatelor consilierilor județeni  aleşi. 
3. Depunerea jurământului de către consilierii județeni ale căror 

mandate au fost validate. 
4. Declararea legal constituit a Consiliului Judeţean Hunedoara. 
5. Alegea președintelui Consiliului Județean Hunedoara. 
6. Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Hunedoara. 
7. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 

Hunedoara pe principalele domenii de activitate. 
    Acesta este proiectul ordinii de zi, care nu poate fi completat, 
întrucât este reglementat prin prevederi legale. 
    Vă supun aprobării dumneavoastră, doamnelor și domnilor 
consilieri, prin vot deschis, proiectul ordinii de zi prezentat: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

    Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi (33). 
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I. 
 

    Circo Aurel-Vasile: 
    La primul punct al ordinii de zi avem alegerea comisiei de 
validare. După cum rezultă din prevederile legale, respectiv art.31 alin.2 
din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru validarea mandatelor de 
consilieri, consiliul judeţean alege prin vot deschis, dintre membrii săi, pe 
întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 
consilieri aleși. 
   Vă consult cu privire la numărul de 5 membri pentru comisia 
de valdare. Supun la vot această propunere: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

  Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi (33). 
    Circo Aurel-Vasile: 
    Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face 
de către grupurile de consilieri. Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup 
se determină în funcție de numărul de mandate obținute de grupul în 
cauză. Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin 
votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la ședința de constituire, 
iar rezultatul alegerii va fi consemnat prin hotărâre a consiliului județean. 
     Vă rog să faceţi propuneri nominale de candidați pentru 
membri în comisia de validare! 
    Iovănescu Alin Cosmin: 
  Din partea grupului PSD, îi propun ca membri în comisia de 
validare pe următorii consilieri județeni: Staier Ioan Dumitru, Hodor Petru, 
Popa Mircea Marcel, Dunca Victoria Alina și Felciuc Eduard. 
    Circo Aurel-Vasile: 
    Au fost făcute cinci propuneri. Nu continuăm cu alte 
propuneri, întrucât numărul de cinci a fost atins. Mă scuzați, este vot 
împotrivă? 
    Toma Florian: 
  Nu. Având în vedere regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Hunedoara, structura comisiei de 
validare și numărare a voturilor trebuie să respecte configurația consiliului 
județean. Drept consecință, grupul consilierilor județeni PNL are și el 
două propuneri. Domnii consilieri județeni Antal Liviu Marius și Simon 
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Ionuț Lucian sunt cele două propuneri ale noastre pentru această 
comisie. 
    Circo Aurel-Vasile: 
    Votarea se face prin vot deschis, iar adoptarea cu majoritatea 
consilierilor prezenți. Tehnica votării este să se atribuie voturi în ordinea 
propunerilor făcute. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
    Dacă-mi permiteți, îl rog pe secretarul județului să intervină. 
Cred că e și o problemă de legalitate. Comisia de validare înseamnă 
echilibru. Ori sper că nu începem în felul în care încălcăm și justiție, și 
echilibru, și neutralitate. Așa că îl rog pe secretarul județului să își spună 
punctul de vedere. 
    Stefoni Dumitru Sorin: 
  Comisia de validare și comisiile de specialitate ale consiliului 
județean, conform Legii nr.215/2001 și regulamentului cadru, inclusiv 
conform ROF al Consiliului Județean Hunedoara, trebuie să respecte 
configurația politică rezultată în urma alegerilor. Deci, în aceste condiții, 
ambele formațiuni politice pot să facă propuneri, în limita ROF și a Legii 
215. 
  David Adrian Nicolae: 
    Propunerea noastră, a grupului de consilier PNL, este ca PSD 
să renunțe la doi din cei cinci membri pe care-i propune în comisia de 
validare, astfel încât să fie respectată Legea și ROF Consiliului Județean 
Hunedoara. Vă mulțumesc! 
    Staier Ioan Dumitru: 
  Domnule președinte de ședință, aș dori să intervin și eu. Ieri 
am terminat mandatul de consilier județean, în care domnul consilier 
David a fost președinte. In acest ultim mandat, în comisia de validare nu 
a fost nici un membru PSD. Da, nici unul, dacă nu știți, înseamnă că ... 
Iar noi ne păstrăm propunerea. Si vă rog să supuneți la vot, conform 
regulamentului, cele două propuneri. 
    Toma Florian : 
    Domnule președinte, o intervenție pe procedură, dacă se 
poate! Am în față Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.102 din 
2016. In anexă, la art.6 alin.3 spune: desemnarea candidaților pentru 
comisia de validare se face de către grupurile de consilieri. Numărul de 
membri cuvenit fiecărui grup se determină în funcție de numărul de 
mandate obținute de grupul în cauză”. Este o hotărâre a consiliului 
județean, o respectăm sau nu o respectăm, fiecare grup politic știe ce are 
de făcut. 
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    Staier Ioan Dumitru: 
  Noi am respectat-o, dumneavoastră nu. De aceea, noi am 
făcut o propunere și ne-o susținem. Vă rog să o supuneți la vot, conform 
regulamentului. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
  Imi cer scuze că intervin pentru ultima oară. Mai sunt două 
variante: colegii de la PSD să înțeleagă și să retragă două propuneri sau 
cel mai deștept cedează, renunțăm noi atunci și succes! Aș dori să vă 
mai gândiți încă o dată, așa scurt. Comisia de validare înseamnă 
imparțialitate și de aici vine și acest algoritm proporțional cu voturile 
exprimate de cetățenii județului Hunedoara. 
    Nistor Laurențiu: 
  Domnule președinte, stimați colegi, cred că trebuie să dăm 
dovadă de echilibru și de inteligența necesară. Așa că propun ca PSD să 
renunțe la un loc în comisia de validare în favoarea PNL. Mulțumesc! 
    Circo Aurel-Vasile: 
    Deci așteptăm să se renunțe la una din cele cinci propuneri. 
  Nistor Laurențiu: 
  Renunțăm la ultima propunere: Felciuc Eduard. Așteptăm 
propunerea colegilor de la PNL. 
  Circo Aurel-Vasile: 
    Din partea PNL s-au făcut două propuneri, din care prima se 
referă la domnul Antal Liviu Marius. 
  Toma Florian: 
  Respectând voința electoratului, cu precizarea că avem și un 
regulament pe care trebuie să-l respectăm pe durata întregului mandat, 
rămâne valabilă propunere cu nr.1: domnul Antal Liviu pentru comisia de 
validare. 
  Circo Aurel-Vasile: 
    Mulțumesc, domnule consilier! Avem cinci propuneri, putem 
trece la vot. Votul va fi deschis și se va exprima în ordinea propunerilor 
făcute. 
  Supun votului dumneavoastră ca din comisia de validare să 
facă parte domnul consilier județean Staier Ioan Dumitru: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

    Propunerea a fost aprobată cu 27 voturi pentru și 6 voturi 
împotrivă (Mârza Florin, Magheru Dan Adrian, Frânc Oana Elisabeta, 
Vlad Ovidiu, Armean Lenuța, Bejinariu Valeriu). 
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    Supun votului dumneavoastră ca din comisia de validare să 
facă parte domnul consilier județean Hodor Petru: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

    Propunerea a fost aprobată cu 28 voturi pentru și 5 voturi 
împotrivă (Mârza Florin, Magheru Dan Adrian, Frânc Oana Elisabeta, 
Armean Lenuța, Bejinariu Valeriu). 
    Supun votului dumneavoastră ca din comisia de validare să 
facă parte domnul consilier județean Popa Mircea Marcel: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

    Propunerea a fost aprobată cu 26 voturi pentru și 7 voturi 
împotrivă (Mârza Florin, Magheru Dan Adrian, Frânc Oana Elisabeta, 
Vlad Ovidiu, Armean Lenuța, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel). 
    Supun votului dumneavoastră ca din comisia de validare să 
facă parte doamna consilier județean Dunca Victoria Alina: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

    Propunerea a fost aprobată cu 27 voturi pentru și 6 voturi 
împotrivă (Mârza Florin, Magheru Dan Adrian, Frânc Oana Elisabeta, 
Vlad Ovidiu, Armean Lenuța, Bejinariu Valeriu). 
    Supun votului dumneavoastră ca din comisia de validare să 
facă parte domnul consilier județean Antal Liviu Marius: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

    Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi (33). 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 

 
II. 
 

    Circo Aurel-Vasile: 
    La punctul doi al ordinii de zi avem validarea mandatelor 
consilierilor județeni aleși.  
    Comisia de validare pe care tocmai am aprobat-o urmează să  
se retragă, pentru a-și alege un președinte și un secretar. Comisia va 
primi de la secretarul județului dosarele consilierilor județeni aleși, va 
verifica legalitatea alegerii, după care va întocmi și prezenta raportul de 
validare a mandatelor acestora. In acest timp noi vom lua o scurtă pauză. 
     După pauză, membrii comisiei de validare anunță că au ales 
ca președinte al comisiei pe domnul Staier Ioan Dumitru, iar ca secretar 
pe doamna Dunca Victoria Alina. 
    Domnul consilier județean Staier Ioan Dumitru, președintele 
comisiei de validare, prezintă raportul comisiei cu privire la validarea 
mandatelor consilierilor județeni aleși. Conform procesului verbal, comisia 
a constatat că au fost respectate prevederile legale, fapt pentru care a 
hotărât să propună validarea tuturor celor 33 mandate de consilieri 
județeni. 
     Circo Aurel-Vasile: 
    Având în vedere raportul comisiei de validare, vom supune la 
vot, separat pentru fiecare consilier, în ordine alfabetică, propunerea de 
validare a celor 33 mandate de consilieri județeni. Potrivit art.31 alin.5 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, validarea sau invalidarea 
mandatelor se face cu votul majorităţii, prin vot deschis. Persoana al 
cărui mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. 
    - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Andronache Daniel Costel? 
  - Impotrivă? 
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  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier Andronache Daniel Costel a fost 
validat cu unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Antal Liviu-Marius? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier  Antal Liviu-Marius a fost validat 
cu unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului doamnei consilier 
Armean Lenuța? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul doamnei consilier Armean Lenuța a fost validat cu 
unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului doamnei consilier 
Bălănesc Doinița-Maria? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul doamnei consilier  Bălănesc Doinița-Maria a fost 
validat cu unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Bejinariu Valeriu? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier  Bejinariu Valeriu a fost validat cu 
unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Bobora Mircea Flaviu? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier  Bobora Mircea Flaviu a fost 
validat cu unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Burlec-Martin Ionel? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier  Burlec-Martin Ionel a fost validat 
cu unanimitate de voturi (32). 
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  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Circo Aurel-Vasile? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier  Circo Aurel-Vasile a fost validat 
cu unanimitate de voturi (32).   
   - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
David Adrian Nicolae? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier  David Adrian-Nicolae a fost 
validat cu unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Demeter Ioan? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier  Demeter Ioan a fost validat cu 
unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului doamnei consilier 
Dimulescu Rodica? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul doamnei consilier  Dimulescu Rodica a fost validat 
cu unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului doamnei consilier 
Dunca Victoria Alina? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul doamnei consilier  Dunca Victoria Alina a fost 
validat cu unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Felciuc Eduard? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier  Felciuc Eduard a fost validat cu 
unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului doamnei consilier 
Frânc Oana Elisabeta? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
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    Mandatul doamnei consilier  Frânc Oana Elisabeta a fost 
validat cu unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Gligor Dorin-Oliviu? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier  Gligor Dorin-Oliviu a fost validat 
cu unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Hirghiduși Ion? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier Hirghiduși Ion a fost validat cu 
unanimitate de voturi (32).   
   - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Hodor Petru? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier  Hodor Petru a fost validat cu 
unanimitate de voturi (32).   
    - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Iovănescu Alin-Cosmin? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier  Iovănescu Alin-Cosmin a fost 
validat cu unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului doamnei consilier 
Ivănuși Maria? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
     Mandatul doamnei consilier Ivănuși Maria a fost validat cu 
unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Magheru Dan-Adrian? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
     Mandatul domnului consilier  Magheru Dan-Adrian a fost 
validat cu unanimitate de voturi (32).   
    - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Mârza Florin? 
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  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
     Mandatul domnului consilier  Mârza Florin a fost validat cu 
unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Nistor Laurențiu? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier  Nistor Laurențiu a fost validat cu 
unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Popa Mircea Marcel? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier  Popa Mircea Marcel a fost 
validat cu unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Popa Ovidiu Ioan? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
     Mandatul domnului consilier  Popa Ovidiu Ioan a fost validat 
unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Popescu Valentin? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier  Popescu Valentin a fost validat 
cu unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Rus Lucian Ioan? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier  Rus Lucian Ioan a fost validat cu 
unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului doamnei consilier 
Stănescu Vetuța? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul doamnei consilier  Stănescu Vetuța a fost validat cu 
unanimitate de voturi (32). 
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  - Cine este pentru validarea mandatului doamnei consilier 
Suciu Ancuța Elena? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier Suciu Ancuța Elena a fost validat 
cu unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Șimon Ionuț  Lucian? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier Șimon Ionuț Lucian a fost validat 
cu unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Ștaier Ioan Dumitru? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier  Ștaier Ioan Dumitru a fost validat 
cu unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Toma Florian? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier Toma Florian a fost validat cu 
unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Vasilescu Sorin Adrian? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
     Mandatul domnului consilier Vasilescu Sorin Adrian a fost 
validat cu unanimitate de voturi (32). 
  - Cine este pentru validarea mandatului domnului consilier 
Vlad Ovidiu? 
  - Impotrivă? 
  - Dacă se abţine cineva? 
    Mandatul domnului consilier Vlad Ovidiu a fost validat cu 
unanimitate de voturi (32). 
     Astfel a fost adoptat art.1 al proiectului de hotărâre privind 
validarea mandatelor consilierilor județeni. 
   Se supune la vot articolul 2: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

   S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
   Se supune la vot articolul 3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

   S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 

III. 
 

    Circo Aurel-Vasile: 
   La punctul trei al ordinii de zi, în conformitate cu art. 34 alin.1,  
coroborat cu art.90 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, consilierii ale căror 
mandate au fost validate urmează să depună jurământul.  
     Dau cuvântul domnului Stefoni Dumitru Sorin, secretarul 
județului, pentru a da citire textului jurământului prevăzut la art.32 alin.1 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, după care consilierii validaţi se vor 
prezenta, în ordine alfabetică, în faţa mesei special amenajate, pe care 
se află un exemplar  din Constituţia României şi Biblie. Fiecare consilier 
va pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi, dacă este cazul, pe 
Biblie, va pronunţa cuvântul <JUR>, după care va semna jurământul de 
credinţă. Jurământul se semnează în două exemplare, unul păstrându-se 
la dosarul de validare, iar cel de-al doilea se înmânează consilierului. 
Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. 
   Având în vedere solemnitatea momentului, rog asistenţa să 
se ridice! 
   După citirea textului jurământului, secretarul județului 
procedează la apelul nominal al consilierilor, pentru exprimarea 
jurământului. 
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    (după depunerea jurământului)    
    Circo Aurel-Vasile: 
     Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere că au fost 
validaţi toți cei 33 consilieri județei aleși şi fiind îndeplinită condiţia 
prevăzută de art.34 alin.2 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, declar 
Consiliul Judeţean Hunedoara legal constituit. 
    Supun la vot proiectul de hotărâre privind declararea 
Consiliului Județean Hunedoara ca legal constituit, pe articole: 
   Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
   Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
   Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 

IV. 
 

     
  Circo Aurel-Vasile: 
    Doamnelor, domnilor consilieri, ne aflăm în fața punctul patru 
al ordinii de zi, respectiv alegerea președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara. 
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   Potrivit art.101 alin.1 și alin.2 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
consiliul județean alege, dintre membrii săi un președinte, cu votul secret 
al majorității consilierilor județeni în funcție. 
    Vă rog să faceți propuneri pentru funcția de președinte. 
Acestea vor fi înscrise în buletinul de vot în ordinea în care au fost făcute. 
    Staier Ioan Dumitru: 
  Domnule președinte de ședință, în numele grupului 
consilierilor PSD validați astăzi, îl propun pentru funcția de președinte pe 
domnul consilier județean Nistor Laurențiu. 
    Circo Aurel-Vasile: 
     Dacă sunt și alte propuneri? Dacă nu sunt, vă propun să luăm 
o scurtă pauză, timp în care se vor completa buletinele de vot, după care 
ne vom reuni pentru exercitarea votului secret. 
    După pauză, domnul secretar Stefoni Dumitru Sorin explică 
modalitatea de vot. 
    Stefoni Dumitru Sorin: 
    Exercitarea votului se face în cabina special amenajată și se 
desfășoară în modul următor:  

  După citirea numelui și prenumelui fiecărui consilier, în ordine 
alfabetică, consilierul nominalizat primește, pe bază de semnătură, un 
singur buletin de vot, pe care sunt trecute numele persoanelor, precum și 
ștampila cu mențiunea „Consiliul Județean Hunedoara VOTAT”.  
     In cabină, exprimarea votului se face prin aplicarea ștampilei 
cu mențiunea „Consiliul Județean Hunedoara VOTAT” în chenarul care  
cuprinde numele persoanei pe care vrea să o voteze. In cazul buletinului 
de vot care cuprinde numele unei singure persoane, exprimarea votului 
se face prin aplicarea ștampilei cu mențiunea „Consiliul Județean 
Hunedoara VOTAT” în unul din cele două chenare aflate la rubrica 
opțiune de vot.  
     După exercitarea votului, buletinul de vot se îndoaie astfel 
încât pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și 
se introduce în urnă, iar ștampila cu mențiunea „Consiliul Județean 
Hunedoara VOTAT”, încredințată pentru votare, se restituie. 
     Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ștampila 
cu mențiunea „Consiliul Județean Hunedoara VOTAT” sau la care 
ștampila este aplicată, după caz, în mai multe chenare. Votul este valabil 
în cazul în care, deși ștampila aplicată a depășit marginile chenarului, 
opțiunea consilierului este evidentă. 
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    Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil 
exprimate. 
    După exercitarea votului secret, comisia de validare se 
retrage pentru numărarea voturilor și pentru întocmirea procesul verbal. 
    Domnul consilier județean Staier Ioan Dumitru, președintele 
comisiei de validare, prezintă procesul verbal de numărare a voturilor din 
care rezultă că au fost exprimate un număr de 33 voturi astfel: 18 voturi 
valabile și 15 voturi nule, pentru domnul Nistor Laurențiu fiind exprimat un 
număr de 18 voturi. 
    Astfel a fost adoptat art.1, iar domnul Nistor Laurențiu a fost 
ales în funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara.  
    Art.2 se supune votului deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Art.3 se supune votului deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea 
președintelui Consiliului Județean Hunedoara. 
    Odată cu alegerea președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara, activitatea președintelui de vârstă și a consilierilor care l-au 
asistat încetează, iar lucrările ședinței sunt conduse în continuare de 
președintele ales – domnul Nistor Laurențiu. 
    Nistor Laurențiu: 
    Bună ziua, tuturor! 
    Stimate doamne și stimați domni, cu emoțiile firești ale unei 
asemenea clipe, doresc să vă spun câteva cuvinte. In primul rând, vreau 
să vă mulțumesc din suflet pentru votul acordat astăzi pentru funcția de 
președinte al Consiliului Județean Hunedoara. De asemenea, mulțumesc 
și celor care au aprobat tacit  alegerea mea în această funcție. 
    Consider că, începând de astăzi, stimați colegi consilieri 
județeni, vom fi cu toții capabili să dezbrăcăm haina politică și să 
demonstrăm în fața electoratului județului Hunedoara că suntem în slujba 
lor, că ei sunt șefii noștri și nu noi suntem șefii lor. Dacă în acest mandat 
ne vom respecta jurământul pe care l-am depus astăzi, în fața 
dumneavoastră, sunt convins că cetățenii județului Hunedoara nu vor 
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regreta că ne-au votat, sunt convins că vor avea pe mai departe 
încredere în această echipă și lucrurile pot fi schimbate în bine. 
    Parcurgem un drum care nu este presărat cu trandafiri sau cu 
alte flori; parcurgem un drum presărat cu greutăți cărora noi, fiecare 
dintre consilierii aleși, în frunte cu mine, trebuie să le facem față. Dacă de 
la început vom pleca cu pasivitate și vom fi mulțumiți doar că am fost 
aleși, atunci sunt convins că vom avea un mandat nu prea reușit, iar 
populația județului Hunedoara va fi dezamăgită. Cu tot respectul și cu 
toată dragostea vă cer ca, începând de astăzi, cu toții să demonstrăm că 
vrem să facem ceea ce populația județului cere de la noi. Adică să se 
simtă zi de zi că viața lor se schimbă în bine, că pot trăi mai bine în 
județul Hunedoara și numai de noi și de noi depinde acest lucru. 
    Sunt convins că și consilierii din opoziție vor avea tăria să 
lase la o parte disputele politice și aici să fim un tot unitar pentru cetățenii 
județului Hunedoara. Dacă vom respecta acest lucru va fi bine. Indiferent 
care dintre noi nu respectă acest lucru, va fi arătat cu degetul de către 
electoratul județului, care va spune că nu merită locul pentru care l-au 
votat.  
    De aceea, închei cu un ultim apel la dumneavoastră ca de 
astăzi să facem o echipă cu adevărat unită pentru județul Hunedoara, o 
echipă care să demonstreze peste patru ani că lucrurile s-au schimbat în 
bine în județul nostru, iar cetățenii județului să spună că într-adevăr a fost 
un mandat după care se poate regreta. Vă mulțumesc! 
 
 
 

V. 
 

    Nistor Laurențiu: 
    Conform ordinii de zi aprobate, urmează să trecem la 
alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Hunedoara. 
    Cei doi vicepreședinți se aleg, prin vot secret, din rândul 
consilierilor județeni, cu votul majorității consilierilor în funcție. 
  Vă rog să faceți propuneri pentru una dintre funcțiile de 
vicepreședinte. Acestea vor fi înscrise în buletinul de vot în ordinea în 
care au fost făcute. 
    Dunca Victoria Alina: 
  In numele grupului de consilieri județeni al PSD, îl propun pe 
domnul Bobora Mircea Flaviu. 
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    Nistor Laurențiu: 
  Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă nu mai sunt, vă propun 
să luăm o scurtă pauză, timp în care se va trece la completarea 
buletinelor de vor. 
    După completarea buletinelor de vot, domnul secretar al 
județului, Stefoni Dumitru Sorin, explică modalitatea de vot, apoi se 
procedează la exercitarea votului secret. 
     După exercitarea votului secret, comisia de validare se 
retrage pentru numărarea voturilor și pentru întocmirea procesul verbal. 
    Domnul consilier județean Staier Ioan Dumitru, președintele 
comisiei de validare, prezintă procesul verbal de numărare a voturilor din 
care rezultă că au fost exprimate un număr de 33 voturi astfel: 19 voturi 
valabile și 14 voturi nule, pentru domnul Bobora Mircea Flaviu fiind 
exprimat un număr de 19 voturi. 
    Astfel a fost adoptat art.1, iar domnul Bobora Mircea Flaviu a 
fost ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara.  
    Art.2 se supune votului deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Art.3 se supune votului deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea 
unui vicepreședinte Consiliului Județean Hunedoara. 
 
 
 

VI. 
 
    Nistor Laurențiu: 
  Vă rog să faceți propuneri pentru cea de-a doua funcție de 
vicepreședinte. Acestea vor fi înscrise în buletinul de vot în ordinea în 
care au fost făcute. 
    Hodor Petru: 
      Din partea grupului de consilieri PSD, dați-mi voie să îl propun 
pe domnul consilier județean Vasilescu Sorin Adrian, care va reprezenta 
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în funcția de vicepreședinte în primul rând Valea Jiului și apoi întreg 
județul Hunedoara. 
    Nistor Laurențiu: 
  Mulțumesc! Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă nu mai 
sunt, vă propun să luăm o scurtă pauză, timp în care se va trece la 
completarea buletinelor de vot. 
    După completarea buletinelor de vot, domnul secretar al 
județului, Stefoni Dumitru Sorin, explică modalitatea de vot, apoi se 
procedează la exercitarea votului secret. 
     După exercitarea votului secret, comisia de validare se 
retrage pentru numărarea voturile și pentru întocmirea procesul verbal. 
    Domnul consilier județean Staier Ioan Dumitru, președintele 
comisiei de validare, prezintă procesul verbal de numărare a voturilor din 
care rezultă că au fost exprimate un număr de 33 voturi astfel: 18 voturi 
valabile și 15 voturi nule, pentru domnul Vasilescu Sorin Adrian fiind 
exprimat un număr de 18 voturi. 
    Astfel a fost adoptat art.1, iar domnul Vasilescu Sorin Adrian 
a fost ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean 
Hunedoara.  
    Art.2 se supune votului deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Art.3 se supune votului deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre privind alegerea 
unui vicepreședinte Consiliului Județean Hunedoara. 

 
 
 

VII. 
 

    Nistor Laurențiu: 
    În baza dispozițiilor legale, consiliul județean stabilește și 
organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. 
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  Conform Regulamentului de organizare și funcționare, 
Consiliul Judeţean Hunedoara organizează un număr de 6 comisii de 
specialitate, şi anume: 
  Comisia nr.1 – Comisia de studii, prognoze, economico-
sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului; 
  Comisia nr.2 – Comisia privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale; 
  Comisia nr.3 – Comisia pentru servicii publice, comerţ, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor şi relaţia cu patronatul; 
  Comisia nr.4 – Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 
culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale 
familiei şi copilului, precum şi de legătură cu O.N.G.-urile; 
  Comisia nr.5 – Comisia de analiză a asocierii şi colaborării cu 
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din 
ţară şi din străinătate, precum şi dezvoltare regională; 
  Comisia nr.6 – Comisia pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinei publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti.   
    Vă consult dacă  sunteți de acord cu numărul și denumirea 
acestor comisii: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Nistor Laurențiu: 
    Dragi colegi, în timpul desfășurării acestei ședințe am 
observat mici disensiuni între o parte și cealaltă și cred că trebuie să 
avem tăria să le rezolvăm din timp și să trecem peste ele, în așa fel încât 
să nu mai creăm dispute. Așa încât dau cuvântul domnului consilier Popa 
Mircea Marcel pentru a face propuneri privind numărul de membri pentru 
fiecare comisie. 
  Popa Mircea Marcel: 
  In urma discuțiilor purtate cu o parte din colegi, am ajuns la 
următoarea propunere: comisia 1 – 13 membri; comisia 2 – 13 membri; 
comisia 3 – 11 membri; comisia 4 – 13 membri; comisia 5 – 11 membri; 
comisia 6 – 13 membri. 
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  David Adrian Nicolae: 
    Dați-mi voie! Domnule președinte, stimați colegi, v-am 
ascultat cu atenție discursul inaugural, în care vorbeați despre dorința 
dumneavoastră de a reprezenta cu cinste votul hunedorenilor și de a 
face mai puțină politică. Astăzi, din păcate, suntem nevoiți să facem 
politică, analizând componența diferitelor comisii de specialitate și 
alegerea executivului Consiliului Județean Hunedoara. Nu putem să nu 
observăm că votul hunedorenilor a fost unul clar în favoarea PSD, dar 
reprezentativitatea în consiliul județean este de 45% PNL și 55% PSD. 
Solicitarea grupului consilierilor liberali din Consiliul Județean Hunedoara 
este de a respecta această pondere și în cadrul comisiilor de specialitate. 
Totodată, cred că fiecare dintre consilieri ar trebui să facă parte din două 
comisii, ceea ce cred că se poate respecta dacă fiecare comisie este 
formată din 11 membri. Atunci, PSD poate să aibă în fiecare dintre 
aceste comisii câte 6 reprezentanți, iar PNL câte 5. 
    Solicitarea noastră, domnule președinte și stimați colegi, este 
ca fiecare dintre cele șase comisii pe care le propuneți să fie formate din 
câte 11 membri. Mulțumesc! 
    Nistor Laurențiu: 
    In mod democratic, trebuie să supun la vot propunerile în 
ordinea în care au fost făcute. In primul rând, supun votului 
dumneavoastră propunerea domnului Popa Mircea: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

  S-a aprobat cu 18 voturi pentru și 15 voturi împotrivă (Gligor 
Dorin Oliviu, Mârza Florin, Magheru Dan-Adrian, Frânc Oana Elisabeta, 
Vlad Ovidiu, Armean Lenuța, Simon Ionuț Lucian, Bejinariu Valeriu, 
Burlec-Martin Ionel, Popescu Valentin, David Adrian Nicolae, Stănescu 
Vetuța, Antal Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Toma Florian). 

   Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Nistor Laurențiu: 
  Să trecem la propuneri privind componența nominală a 
comisiilor de specialitate! Vă rog, domnule Popa! 
  Popa Mircea Marcel: 
  Pentru comisia 1, din partea grupului PSD îi propun pe domnii 
consilieri județeni: Iovănescu Alin Cosmin, Bălănesc Doinița, Dunca 
Victoria Alina, Demeter Ioan, Suciu Ancuța Elena, Andronache Daniel 
Costel, Circo Aurel Vasile și Hodor Petru. 
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    Toma Florian: 
    Grupul de consilieri al PNL are următoarele propuneri pentru 
comisia de buget-finanțe: Stănescu Vetuța, David Adrian Nicolae, Mârza 
Florin, Burlec-Martin Ionel și Gligor Dorin Oliviu. 
  Nistor Laurențiu: 
  Au fost făcute cele 13 propuneri. Stimați consilieri, vă consult 
dacă sunteți de acord să aprobăm componența tuturor acestor comisii 
prin vot deschis, cu ridicare de mâini și să nu mai facem buletine de vot, 
tocmai pentru a mai scurta procedura de vot: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

   Propunerea a fost aprobată cu 18 voturi pentru și 15 abțineri 
(Gligor Dorin Oliviu, Mârza Florin, Magheru Dan-Adrian, Frânc Oana 
Elisabeta, Vlad Ovidiu, Armean Lenuța, Simon Ionuț Lucian, Bejinariu 
Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Popescu Valentin, David Adrian Nicolae, 
Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Toma Florian). 
  Nistor Laurențiu: 
  Propunerea privind votul deschis fiind aprobată cu majoritate, 
supun votului dumneavoastră componența comisiei 1:   

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
     Nistor Laurențiu: 
  Vă rog să faceți propuneri privind componența nominală a 
comisiei nr.2! 
    Iovănescu Alin Cosmin: 
    Pentru comisia nr.2, grupul PSD propune pe următorii 
consilieri județeni: Andronache Daniel Costel, Circo Aurel Vasile, Popa 
Mircea Marcel, Suciu Ancuța Elena, Rus Lucian Ioan, Demeter Ioan, 
Hirghiduși Ion, Ivăniși Maria. 
    David Adrian Nicolae: 
    Propunerile PNL pentru comisia nr.2 sunt următoarele: Mârza 
Florin, Vlad Ovidiu, Popa Ovidiu Ioan, Gligor Dorin Oliviu, Magheru Dan 
Adrian. 
    Nistor Laurențiu: 
  Vă supun spre aprobare componența comisiei nr.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Dacă se abţine cineva? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă rog să faceți propuneri pentru comisia nr.3! 
    Suciu Ancuța Elena: 
    Din partea grupului PSD, propun pe următorii consilieri 
județeni: Popa Mircea Marcel, Dimulescu Rodica, Staier Ioan Dumitru, 
Ivăniși Maria, Andronache Daniel Costel, Dunca Victoria Alina. 
  Stănescu Vetuța: 
    Propunerea PNL pentru comisia 3 este următoarea: Frânc 
Oana Elisabeta, Antal Liviu Marius, Bejinariu Valeriu, Popescu Valentin, 
Toma Florian. 
    Nistor Laurențiu: 
  Vă supun spre aprobare componența comisiei nr.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Nistor Laurențiu: 
  Vă rog să faceți propuneri privind componența comisiei nr.4! 
    Andronache Daniel Costel: 
    Din partea PSD, propunem pentru comisia nr.4 pe domnii 
consilieri județeni: Hodor Petru, Dimulescu Rodica, Felciuc Eduard, 
Bălănesc Doinița Maria, Hirghiduși Ion, Dunca Victoria Alina, Demeter 
Ioan, Rus Lucian Ioan. 
    Popa Ioan Ovidiu: 
  Propunerea grupului de consilieri PNL pentru comisia nr.4 
sunt următorii consilieri județeni: Antal Liviu Marius, Popescu Valentin, 
Magheru Dan Adrian, Armean Lenuța, Popa Ovidiu Ioan. 
  Nistor Laurențiu: 
    Supun votului dumneavoastră componența comisiei nr.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă rog să faceți propuneri privind componența comisiei nr.5! 
    Rus Lucian Ioan: 
  Din partea grupului PSD, propunem pentru comisia 5 pe 
domnii consilieri județeni: Bălănesc Doinița Maria, Hirghiduși Ion, 
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Dimulescu Rodica, Staier Ioan Dumitru, Popa Mircea Marcel și Felciuc 
Eduard. 
    Magheru Dan Adrian: 
  Din partea grupului PNL, pentru comisia nr.5 avem 
următoarele propuneri: Armean Lenuța, Stănescu Vetuța, Bejinariu 
Valeriu, Vlad Ovidiu, Simon Ionuț Lucian. 
    Nistor Laurențiu: 
    Supun votului dumneavoastră componența comisiei nr.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
      Nistor Laurențiu: 
    Vă rog să faceți propuneri privind componența comisiei nr.6! 
    Demeter Ioan: 
    Pentru comisia nr.6, grupul consilierilor PSD face următoarele 
propuneri: Suciu Ancuța Elena, Circo Aurel Vasile, Rus Lucian Ioan, 
Hodor Petru, Iovănescu Alin Cosmin, Felciuc Eduard, Ivăniși Maria, 
Staier Ioan Dumitru. 
    Antal Liviu Marius: 
    Grupul consilierilor PNL propune pentru comisia nr.6 pe 
domnii consilieri județeni Frânc Oana Elisabeta, David Adrian Nicolae, 
Simon Ionuț Lucian, Burlec-Martin Ionel, Toma Florian. 
    Nistor Laurențiu: 
  Vă supun spre aprobare componența comisiei nr.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
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    Art.5: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Dacă se abţine cineva? 

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 

x 
 
 
    Nistor Laurențiu: 
    Stimați colegi, cred că sunt în asentimentul dumneavoastră să 
dau cuvântul celor doi vicepreședinți ai consiliului județean pentru a ne 
spune și ei câteva cuvinte. Vă rog, domnilor vicepreședinți! 
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Stimați invitați, este un moment foarte important pentru mine, 
când - alături de domnul președinte Nistor Laurențiu și alături de domnul 
vicepreședinte Mircea Bobora – am fost învestiți cu încredere de colegii 
noștri din consiliul județean. Stim că ne asumăm o răspundere foarte 
mare și că județul Hunedoara are nevoie de foarte multe lucruri pentru a-l 
putea reconstrui în această perioadă. Nu vreau să politizez, dar suntem 
după 12 ani de guvernare liberală, în care nu s-au văzut prea multe 
lucruri în județul Hunedoara.  
    Vreau să mulțumesc colegilor din consiliul județean pentru 
încrederea pe care mi-au acordat-o, atât celor care m-au votat, cât și 
celorlalți, pentru că nu au votat împotrivă, ci s-au abținut. Vreau să 
mulțumesc cetățenilor județului Hunedoara pentru că ne-au acordat 
încredere, încredere care se vede și astăzi;  a fost una deosebită, dar 
știm că și responsabilitatea pe care o avem e la fel de mare. Mulțumesc 
și sunt convins că vom putea să facem lucruri bune împreună în 
următoarea perioadă și că, pentru a reuși să punem bazele unor proiecte 
importante pentru județul Hunedoara și să facem ceea ce este necesar, 
este necesar să avem un consens. Este necesar acest lucru pentru că 
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discutăm de o dezvoltare durabilă care trebuie să fie pe durată medie și 
lungă și nu doar pe patru ani de zile. Sunt convins că vom găsi 
înțelepciune din partea colegilor liberali și în consiliul județean, pentru a 
putea să facem lucruri bune împreună. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
    O să încerc să fiu puțin mai scurt. Toate mulțumirile pe care 
le-a menționat colegul meu Vasilescu Sorin le transmit și eu alegătorilor, 
membrilor PSD care au avut încredere în noi și, implicit, în mine. Si vreau 
să subliniez că lucrul care mă va preocupa în mod deosebit este acela că 
îmi voi respecta ad literam jurământul pe care l-am depus aici. Vă 
mulțumesc încă o dată! 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnul secretar al județului, Stefoni Dumitru Sorin, are să vă 
transmită câteva probleme tehnice. Vă rog, domnule secretar! 
    Stefoni Dumitru Sorin: 
    Domnilor consilieri, domnule președinte, domnilor 
vicepreședinți, vă felicit și eu pentru alegerea dumneavoastră în funcțiile 
pe care le dețineți începând cu această dată. Aș vrea să vă fac 
cunoscute câteva chestiuni tehnice legate de conflictul de interese și de 
incompatibilități. Să aveți în vedere că legea prevede un termen de 15 
zile pentru ieșirea dintr-o astfel de situație și dacă ea există la vreunul 
dintre dumneavoastră, vă rog să o clarificați. Cu acestea eu vă 
mulțumesc și vă asigur de toată colaborarea mea. 
    Nistor Laurențiu: 
    Stimați colegi, stimați participanți, în încheiere doresc să 
mulțumesc tuturor celor care au participat la ședința noastră de 
constituire a Consiliului Județean Hunedoara; să mulțumesc cu deosebit 
respect membrilor Parlamentului României care au fost alături de noi: 
doamna deputat Intotero Natalia și domnul Tîmpău Bogdan. De 
asemenea, vreau să mulțumesc celor doi prieteni - Claudiu Pasăre și 
Ovidiu Vulc – care au fost alături de mine.  
    Nu în ultimul rând, dați-mi voie să mulțumesc tuturor 
primarilor din județul Hunedoara, indiferent de coloratura politică, care au 
fost astăzi alături de noi. Asta înseamnă că, de aici încolo, noi – consiliul 
județean, avem obligația să conlucrăm cu toți primarii, indiferent de ce 
culoare politică sunt, să-i sprijinim, să simtă că în consiliul județean au un 
sprijin și cred că va fi bine. 
    De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor directorilor de 
instituții deconcentrate și descentralizate, care au participat astăzi la 
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această ședință, tuturor șefilor serviciilor din județul Hunedoara, tuturor 
colegilor din Biroul permanent care au fost alături de mine astăzi. 
    Mulțumesc neapărat staff-ului tehnic și lucrătorilor din 
Consiliul Județean Hunedoara, promițându-le că vom fi colegi, în 
condițiile în care ne vom face datoria. In condițiile în care nu ne vom face 
datoria, probabil că o să ne mai certăm câteodată, dar asta este viața. 
    Si nu în ultimul rând, nu aș vrea să omit să mulțumesc din 
suflet presei scrise și de televiziune din județul Hunedoara și sunt convins 
că, prin obiectivitatea de care vor da dovadă de acum încolo, vor scrie și 
lucrurile bune și lucrurile proaste făcute de acest consiliu județean. Noi 
sperăm cu toții să le dăm ocazia să spună cât mai puține lucruri proaste 
la adresa noastră. Vă mulțumesc de participare, dar nu vreau să plecăm 
înainte să ciocnim un pahar de șampanie. 
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    Ordinea de zi fiind epuizată, domnul președinte Nistor 
Laurențiu declară închise lucrările ședinței de constituire a Consiliului 
Județean Hunedoara. 
 
 
 
 
    PRESEDINTE,  
                 Laurențiu Nistor 
       SECRETAR AL JUDETULUI, 
              Dumitru Sorin Stefoni 
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