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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data 29 ianuarie 2016 
 
 

 
    La ședință sunt prezenți: David Adrian Nicolae președintele 
Consiliului Județean Hunedoara; Gligor Dorin Oliviu și Stănescu Vetuța – 
vicepreședinții Consiliului Județean Hunedoara; Băbău Valeriu, Bârea 
Vasile, Bejinariu Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu Costică, Dămian Dana, Dobrei 
Lidia, Gaita doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Niculae, 
Joițoiu Cosmin, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, 
Petrui Ioan Dorin, Pleșcan dorina, Prip Ioan, Rus Ioan, Stoica Raul, 
Staier Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, 
Zvîncă Adrian. 
    In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor din 
cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai presei. 
  Sedința este condusă de domnul David Adrian Nicolae – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    David Adrian Nicolae 
   Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 
art.48 alin.2 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.137/2008  a Consiliului 
Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului 
Naţional al României. 
   Se intonează Imnul Naţional al României. 
  Rus Ioan: 
  Domnule președinte, vreau să propun să păstrăm un moment 
de reculegere în memoria lui Petru Păun-Jura, fost primar al orașului 
Simeria și secretar de stat în mai multe guverne, un om deosebit, de 
înaltă ținută morală, intelectuală și profesională. 
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    David Adrian Nicolae: 
    Sunt de acord, domnule consilier. Vă rog să ne ridicăm în 
picioare, pentru un moment de reculegere. 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 31 consilieri, potrivit art.95 
alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal constituită.  
  Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi conţinutul procesului verbal al 
şedinţei  anterioare, care a avut loc în data de 8 ianuarie 2016, şi să 
solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în 
cazul în care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate.  
  Dacă sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal? 
Dacă nu sunt observații privind conținutul procesului verbal, îl supun la 
vot: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 
 
 

x 
 
    David Adrian  Nicolae 
    Domnilor consilieri, vă prezint următorul proiect al ordinii de 
zi, așa cum a fost publicat: 
1. Raportul președintelui Consiliului Județean Hunedoara cu privire la 
modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului 
județean pe anul 2015; 
2. Informare cu privire la Programul de acțiuni în domeniul relațiilor 
externe al Consiliului Județean Hunedoara, desfășurate în anul 2015; 
3. Informare privind activitatea desfășurată de către Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Hunedoara în anul 2015, precum și 
prezentarea Priorităților de acțiune ale structurilor de ordine publică la 
nivelul Județului Hunedoara 2015 - 2020; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni în 
domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 
2016; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al 
Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă, în 
condițiile Legii nr.350/2005; 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru 
anul bugetar 2016; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016; 
8. Proiect de hotărâre   privind aprobarea  revizuirii documentației 
tehnico – economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul 
Palat Administrativ al Județului Hunedoara (amenajare sediu Bibliotecă 
Județeană ”Ovid Densușianu”- Deva în corpul B), al Consiliului Județean 
Hunedoara; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – 
economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul Reabilitare și 
modernizare Casa de Cultură Orăștie; 
10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico – 
economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul Construire 
clădire poartă și amenajare acces la Ulpia Traiana Sarmizegetusa; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii documentației 
tehnico – economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul 
”Modernizare DJ 709 F: DN 7A – Cabana Rusu- Masivul Parâng, km. 
6+600  - 10+325” al Consiliului Județean Hunedoara; 
12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru unele obiective  de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2016 și estimările pe anii 2017 - 2019; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019 ale instituţiilor 
publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2016 ale societăților comerciale la care județul 
Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar; 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2016 și estimările pe anii 2017 - 2019 ale spitalelor 
publice de interes județean; 
17. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor aferente 
copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale special integrați în 
învățământul de masă din județul Hunedoara pe anul 2016 și estimările 
pentru anii 2017 – 2019; 
18. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale 
principalelor produse agricole pentru anul 2016 și a prețului mediu la 
masa verde de pe pajiști pentru anul  2016; 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a 
Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului 
Hunedoara;  



4 
 

20. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate 
speciale; 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;  
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului 
Dramatic Ion D.Sîrbu Petroșani; 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Inspectoratul 
Școlar Județean Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect 
de interes județean; 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Inspectoratul 
Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun 
a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa județeană; 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convențiilor de 
colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara și asociațiile și fundațiile privind protecția copilului, 
protecția persoanelor vârstnice și cu handicap, precum și consiliile locale 
din județul Hunedoara; 
26. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de 
combustibil pentru autoturismele și autospecialele din parcul auto al 
Consiliului Județean Hunedoara; 
27. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi 
selecţie a persoanelor fizice autorizate şi atestate, asociaţiilor, fundaţiilor 
sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi 
organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, 
sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, ofertelor formulate pentru 
editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanțări 
nerambursabile din fonduri publice și aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acestei Comisii; 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de 
soluționare a contestațiilor la concursul/examenul de manager din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Deva; 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru 
funcționarea S.C. „PARC INDUSTRIAL CĂLAN” S.R.L.; 
    Ultimul punct va fi, ca de obicei, Diverse. 
    Dacă  sunt  observaţii  în legătură cu ordinea de zi?  Dacă nu 
sunt, vă supun spre aprobare ordinea de zi, așa cum a fost prezentată: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 



5 
 

Ordinea de zi a fost adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
 
 
 

I. 
    Raportul președintelui Consiliului Județean Hunedoara cu 
privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor 
consliului județean pe anul 2015. 
    Se alătură plenului domnul consilier județean Rudeanu Mihail 
Nicolae, astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare este 32. 
    David Adrian Nicolae: 
    Ne-am străduit ca fiecare dintre dumneavoastră să 
primească acest material. Este un raport amplu privind activitatea 
executivului consiliului județean, privind îndeplinirea atribuțiilor, așa cum 
sunt ele prevăzute în Legea nr.215/2001 și alte legi care reglementează 
funcționarea consiliului județean. Dacă sunt observații sau întrebări, vă 
stau la dispoziție. 
    Staier Ioan Dumitru: 
  Domnule președinte, aș dori să intervin pe o problemă 
punctuală; e vorba despre capitolul transporturi. Sigur că este raportul 
președintelui, dar, de fapt, este activitatea consiliului județean. Nu există 
pe ordinea de zi un punct la care să pot interveni  ca să reparăm o 
greșeală, o problemă foarte gravă, care s-a prezentat  recent în Valea 
Jiului, unde a apărut un adevărat scandal privind transportul de călători. 
  David Adrian Nicolae: 
  Domnule consilier, cu tot respectul, aceasta este o problemă 
care va fi discutată astăzi, fără doar și poate, dar nu la raportul 
președintelui consiliului județean. Pentru că nu activitatea sau 
inactivitatea consiliului județean sau a președintelui a generat această 
stare de fapt, o adevărată criză la nivelul transportului local. Observațiile 
dumneavoastră le ascultăm cu drag, dacă sunt legate de activitatea 
președintelui sau a executivului. Dacă nu, vă propun să discutăm aceste 
probleme la punctul diverse această problemă și soluțiile pe care 
prevedem noi, ca și executiv.  
  Staier Ioan Dumitru: 
  Legat de această problemă, sunt de acord. Dar, tot legat de 
raport, aș vrea să ne aducem aminte că anul 2015 a fost un an foarte 
mult mediatizat pentru funcția de președinte. Această funcție a fost 
îndeplinită de doi urmași ai domnului Mircea Ioan Moloț, respectiv 
domnul Dorin Gligor și domnul Adrian David. Si, foarte scurt, eu vreau să 
spun doar o frază. Aș dori ca pe viitor această funcție să devină un 
simbol al administrației publice județene, pentru că prea mult a fost 
terfelită în presă în anul 2015. Mulțumesc. 
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  David Adrian Nicolae: 
  Domnule consilier Staier, cred că pentru prima dată, de când 
suntem colegi în consiliul județean, sunt de acord cu dumneavoastră. 
Avem de muncit cu toții, ca și colegi în consiliul județean, pentru a 
recupera din deficitul de imagine pe care această instituție l-a înregistrat 
în ultima perioadă de timp. Dar sunt convins că, așa cum și 
dumneavoastră ați remarcat, eforturile noastre la nivelul executivului sunt 
în această direcție, aceea de a putea sta cu fruntea sus în fața 
alegătorilor, ori de câte ori e cazul. Si vă mulțumesc pentru această 
observație. Dacă mai sunt alte intervenții? Nu sunt, vă mulțumesc și vă 
propun să trecem la punctul următor. 
 
 
 

II. 
      Informare cu privire la programul de acțiuni în domeniul 
relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara desfășurate în anul 
2015. 
     David Adrian Nicolae: 
  La fel ca și la primul punct, materialele le-ați primit în timp util. 
Dacă sunt discuții pe marginea subiectului, vă vom răspunde la întrebări. 
Dacă nu sunt, îmi permiteți să trec mai departe. 
 
 
 

III. 
    Informare privind activitatea desfășurată de Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Hunedoara în anul 2015, precum și 
prioritățile de acțiune ale structurilor de ordine publică la nivelul județului 
Hunedoara în perioada 2015-2020. 
    David Adrian Nicolae: 
  Informarea de la ATOP ați primit-o pe mail. Avem deosebita 
plăcere ca în sală să-l avem ca invitat pe domnul inspector șef al 
Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, domnul Liviu Gabriel 
Dumitru, care, în câteva cuvinte, o să ne dea explicații cu privire la 
prioritățile de acțiune ale structurilor de ordine publică din județul 
Hunedoara pe următorii cinci ani. Vă rog, domnule inspector șef! 
    Dumitru Liviu Gabriel: 
  Bună ziua și vă mulțumesc pentru privilegiul pe care mi-l 
acordați, de a vorbi în fața acestui for legislativ de la nivel județean. In 
prezent, sunt desemnat de domnul președinte al ATOP Hunedoara să vă 
aduc la cunoștință principiile generale care guvernează aceste priorități 
de acțiune și îmi fac datoria de a face acest lucru. 
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    Pentru cei care nu cunosc, începând cu luna august a anului 
trecut, în ATOP au fost incluse alte trei instituții: Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență, Inspectoratul Județean de Jandarmi și Poliția locală 
de la nivelul municipiului reședință de județ. Iată-ne, așadar, că am 
devenit mai mulți actori pe eșichierul de ordine publică, cel care 
furnizează siguranță pentru cetățeni, și că suntem nevoiți să lucrăm 
împreună, lucru pe care l-am făcut într-un cadru instituțional de fiecare 
dată, dar acum iată că funcționăm împreună și în această autoritate 
teritorială de ordine publică. 
    Dacă fiecare instituție din ATOP care furnizează servicii de 
securitate are o lege proprie de funcționare și, de asemenea, un 
domeniu propriu pe care îl deservește, constatăm cu toții că avem un 
obiectiv comun. Acesta este siguranța cetățeanului. 
  De la ce am plecat în elaborarea acestor priorități de acțiune? 
De la ideea că pentru cei 475.000 cetățeni ai județului Hunedorara, așa 
cum figurează în  situația statistică la nivelul anului 2014, poliția 
județeană are 1057 de angajați, ISU are 880, Inspectoratul Județean de 
Jandarmi are 450, iar la nivelul județului, în diferite localități sunt 353 de 
polițiști locali. Dacă ar fi să furnizăm siguranță pentru cetățeni, fiecare 
instituție separat, cifrele sunt următoarele: la o mie de locuitori ar reveni 
2,2 polițiști, 1,8 specialiști din cadrul ISU, aproape un jandarm și 0,74 
polițiști locali. Dacă lucrăm împreună, în schimb, putem fi 5,76 furnizori 
de securitate la mia de locuitori. Iar numărul de locuitori deserviți este de 
la 450 de un polițist, 540 pentru un lucrător ISU, 1057pentru un jandarm 
și 1347 pentru un polițist local. Astfel, ne transformăm într-o societate în 
care furnizarea de servicii de securitate este făcută de un lucrător pentru 
fiecare 174 de locuitori. 
    Din aceste considerente, am preluat principiile pe care le 
reglementează funcționarea tuturor structurilor implicate în funcționarea 
ATOP și am generat patru principii călăuzitoare, pe care vi le citesc în 
continuare și care vor constitui prioritățile noastre de acțiune pentru anii 
următori. Aceste priorități sunt: 

1. Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului, 
creșterea nivelului de securitate a persoanelor fizice sau juridice și 
entităților statului în spațiul cibernetic; 

2. Prevenirea și combaterea criminalității tranfrontaliere și 
terorismului, gestionarea problematicii migrației legale, azilului și 
integrarea străinilor; 

3. Prevenirea și combaterea criminalității economico-financiare și a 
corupției 

4. Dezvoltarea capacității administrative și operaționale a structurilor 
cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice. 
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    Toate cele patru principii respectă anumite condiții de 
legalitate, de echidistanță, flexibilitate, subsidiaritate și caută să identifice 
problemele cu care se confruntă județul Hunedoara, în special în 
domeniul siguranței cetățeanului și să le îndrepte. 
    Vă mulțumesc! 
    David Adrian Nicolae: 
  Si eu vă mulțumesc, domnule inspector șef și vă felicit pentru 
modul în care ați elaborat acest document. Vreau să precizez faptul că 
inițiativa aparține ATOP și mă bucur că dumneavoastră ați avut sarcina 
de a o aduce la îndeplinire. Documentul este foarte important pentru noi, 
deoarece întotdeauna trebuie să avem la baza activității noastre o 
strategie, principii clare și evidente pentru buna funcționare a societății 
noastre. 
  Domnule general Bârea, dacă aveți ceva de adăugat? 
  Bârea Vasile: 
  Aș vrea și eu, în calitate de președinte al ATOP Hunedoara, 
să îi mulțumesc domnului inspector șef pentru prezentarea făcută 
obiectivelor pentru anul acesta. Aș mai vrea să spun că în anul 2015, ca 
și în anii precedenți, am avut o colaborare foarte bună cu Consiliul 
Județean Hunedoara, sub egida căruia noi funcționăm, cu Prefectura 
Județului Hunedoara cu inspectoratele de jandarmi, de poliție și pentru 
situații de urgență, cu poliția locală Deva și cu alte instituții din județ și 
chiar din țară, pentru a ne putea îndeplini misiunile și pentru a putea să 
realizăm sarcinile propuse în ATOP. De asemenea, aș dori să mai 
precizez că din anul 2015 și ATOP Hunedoara face parte din Asociația 
Națională a ATOP pe țară, pentru că eram unul dintre puținele județe 
care nu făceau parte din această asociație națională. Vă mulțumesc! 
    David Adrian Nicolae: 
  Si eu vă mulțumesc, domnule consilier. Dacă nu mai sunt alte 
intervenții, dați-mi voie să trecem la dezbaterea proiectelor de hotărâre 
înscrise în ordinea de zi. 
 
 
 

IV. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
programului de acțiuni în domeniul relațiilor externe al Consiliului 
Județean Hunedoara pe anul 2016, precum și documentația ce a stat la 
baza întocmirii acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Este vorba despre un set de acțiuni care urmărește 
menținerea apartenenței județului Hunedoara la organismele europene și 
parteneriatele existente cu diferite regiuni și organizații internaționale, cât 
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și implementarea unor parteneriate noi. Aprobarea programului are în 
vedere fundamentarea cheltuielilor necesare pentru deplasările externe. 
      Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de 
acțiuni în domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara 
pe anul 2016: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
programului de acțiuni în domeniul relațiilor externe al Consiliului 
Județean Hunedoara pe anul 2016, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotârâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 

V. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare 
nerambursabilă, în condițiile Legii nr.350/2005, precum și documentația 
ce a stat la baza întocmirii acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    In conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr.350/2005, 
autoritățile finanțatoare, în cazul nostru Consiliul Județean Hunedoara, 
întocmesc anual un program  propriu de acordare a acestor finanțări 
nerambursabile. Prin acest program, CJH stabilește domeniile care vor 
beneficia de finanțare în anul 2016, conform materialelor pe care le aveți 
anexate. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
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autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului 
anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă, în 
condițiile Legii nr.350/2005: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare 
nerambursabilă, în condițiile Legii nr.350/2005, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotârâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 

 
VI. 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea plății unor 
cotizații pentru anul bugetar 2016, precum și documentația ce a stat la 
baza întocmirii acestuia. 
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    David Adrian Nicolae: 
    Se propune alocarea sumei de 6.420 mii lei pentru plata unor 
cotizații către structuri neguvernamentale în care CJH este membru sau 
este reprezentat. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea plății unor 
cotizații pentru anul bugetar 2016: 
    Domnii consilieri județeni Bârea Vasile, Cristescu Costică, 
Joițoiu cosmin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Florin, Prip Ioan, Rus Ioan, 
Stănescu Vetuța nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 
astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 24. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.11: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.12: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.13: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.14: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.15: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.16: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.17: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plății 
unor cotizații pentru anul bugetar 2016, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotârâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(24). 
 
 

 
VII. 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene pe anul 2016, precum și documentația ce a stat la baza 
întocmirii acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Este nevoie de adoptarea acestui proiect de hotărâre pentru 
menținerea într-o stare tehnică corespunzătoare a rețelei județene de 
drumuri și poduri. Noi vă propunem, conform anexelor pe care le-ați 
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primit, efectuarea unor  lucrări de întreținere și reparații ale acestora în 
valoare de 16 milioane lei. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de 
lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene pe anul 2016, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotârâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
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VIII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii 
documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul Palat Administrativ al Județului Hunedoara (amenajare sediu 
Bibliotecă Județeană Ovid Densușianu Deva în corpul B), al Consiliului 
Județean Hunedoara, precum și documentația ce a stat la baza întocmirii 
acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 

   Revizuim documentația tehnico-economice pentru viitorul 
sediul bibliotecii și extindem prevederile studiului de fezabilitate inițial cu 
un depozit de carte. Cred că știți, clădirea este Palatul Administrativ, 
care este în construcție de mai mulți ani, de pe vremea domnului 
Rudeanu sau chiar dinainte. Incercăm să finalizăm în acest an, depinde 
de resursa pe care o vom putea aloca, corpul B al acestei clădiri, unde 
să finalizăm constucția unui sediu pentru bibliotecă și un depozit de carte 
necesar pentru buna funcționare a acestei instituții. 
    Rus Ioan: 

   Un asemenea depozit este vital pentru gestionarea fondului 
de carte pe care îl are biblioteca. 

 David Adrian Nicolae: 
 Tocmai de aceea ne-am străduit să vă prezentăm un studiu 

de fezabilitate care să cuprindă și această parte atât de necesară cu 
depozitul de carte.  
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii 
documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul Palat Administrativ al Județului Hunedoara (amenajare sediu 
Bibliotecă Județeană Ovid Densușianu Deva în corpul B), al Consiliului 
Județean Hunedoara: 
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    Domnul consilier județean Stoica Raul lipsește temporar din 
sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct 
este 31. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
revizuirii documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate 
pentru obiectivul Palat Administrativ al Județului Hunedoara (amenajare 
sediu Bibliotecă Județeană Ovid Densușianu Deva în corpul B), al 
Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotârâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

IX. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul Reabilitare și modernizare Casa de Cultură Orăștie, precum și 
documentația ce a stat la baza întocmirii acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    In anul 2014  am aprobat asocierea cu Consiliul Local al 
Municipiului Orăștie, în vederea reabilitării și modernizării casei de 
cultură din acest municipiu, cât și achiziționarea unei documentații 
tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate în acest scop. Această 
documentație a fost elaborată de către proiectant, ați primit-o și 
dumneavoastră la comisii și astăzi v-o supunem spre aprobare.  
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul 
Reabilitare și modernizare Casa de Cultură Orăștie: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul Reabilitare și modernizare Casa de Cultură Orăștie, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotârâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
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X. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul Construire clădire poartă și amenajare acces la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, precum și documentația ce a stat la baza întocmirii 
acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    In baza prevederilor Hotărârii nr.129/2015 a CJH, Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane a achiziționat deja această documentație și 
ne solicită aprobarea ei, în vederea realizării proiectului.  
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Tolaș Liliana: 
    Dacă-mi permiteți, domnule președinte, aș vrea să vă 
mulțumesc, dumneavoastră personal, celor doi vicepreședinți ai 
consiliului județean, dar în primul rând colegilor mei, consilieri județeni, 
pentru că au aprobat sau vor aproba acest proiect prin votul domniilor 
lor. De asemenea, doresc să asigurăm opinia publică a județului 
Hunedoara că, în sfârșit, chiar dacă se află la sfârsit de mandat, consiliul 
județean ia decizia foarte importantă de a face un pas hotărât înspre 
ceea ce înseamnă protejarea și promovarea patrimoniului cultural al 
județului Hunedoara.  
    Realizarea acestei investiții, pe care mi-am permis să o așez 
în câteva mape pe care atât dumneavoastră, cât și colegii mei, dar și 
presa, le aveți în față, ne va așeza pe noi, ca și județ cu cel mai mare 
patrimoniu cultural din România, pe o rută culturală europeană în ceea 
ce privește modul de primire și de gestionare a vizitatorilor și a turiștilor 
care vin în județul Hunedoara, în mod special la situl de la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa. 
    Demersul nostru în ceea ce privește realizarea acestei 
construcții, acestui spațiu de acces - care va avea săli de conferință, va 
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avea spații expoziționale, va avea o cafenea culturală, va avea toalete 
așa cum prevăd normele europene – vine în întâmpinarea realizării celui 
mai mare proiect al consiliului județean, dacă vom reuși să obținem 
finanțarea europeană privind restaurarea, reconstrucția și conservarea 
amfiteatrului de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, primul proiect de 
această dimensiune și de această anvergură din România, care se 
adresează unui sit arheologic de importanță națională. 
    In ceea ce privește demersurile pe care Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane Deva, aflat în subordinea  consiliului județean, le-a 
făcut până acum, pot să spun că suntem într-o etapă avansată. Ambele 
proiecte au fost avizate de Ministerul Culturii, deci lucrăm într-un mod 
extrem de riguros și venim în fața dumneavoastră cu tot ceea ce este 
necesar pentru a putea realiza aceste obiective, astfel încât în următorii 
trei ani să putem intra în acest sit arheologic printr-un spațiu de acces de 
nivel european, iar în următorii cinci ani să putem organiza evenimente 
culturale de talie europeană în cel mai mare amfiteatru roman din 
România. 
    Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră și 
țin să mulțumesc public și domnului Todoni, primarul comunei 
Sarmizegetusa, care a înțeles demersul nostru și a pus la dispoziție, prin 
votul consilierilor, terenul necesar pentru realizarea acestui spațiu de 
acces. Vă mulțumesc foarte mult! 
  David Adrian Nicolae: 
  Si eu vă mulțumesc, doamna consilier, iar în calitate de 
director vă felicit pentru diligențele pe care le-ați depus pentru ca astăzi 
să ne aflăm în această fază cu acest proiect care, zic eu, are o 
magnitudine de apreciat pentru județul Hunedoara. 
  Gaita Doru: 
  Este un pas important, însă este un pas foarte-foarte mic în 
ceea ce avem de făcut acolo. In momentul în care am vizitat acest sit 
arheologic, întrebarea mea a fost cât s-a descoperit, cât văd eu din el? 
Mi s-a răspuns că 2%. Cred că trebuie, din partea noastră, foarte bine 
documentat și avem această documentație, știu că suntem capabili, 
consiliul județean, să facem acest lucru, fără doar și poate, să 
impulsionăm, să aducem interesul la nivel național și internațional. 
    Din cele studiate, nu numai citite, dar și din corespondența și 
discuțiile pe care le-am avut inclusiv cu domnul general Bârea, am ajuns 
la o concluzie, nu doar noi, ci din cele studiate  împreună cu oameni de 
specialitate. S-ar putea să schimbăm istoria, nu numai a țării, dar a 
Europei și poate chiar a lumii. E un lucru fantastic ce avem și consider că 
interesele care sunt - o spun cu toată răspunderea - s-ar putea să nu 
coincidă cu scoaterea la lumină a ceea ce avem în România și a ceea ce 
avem în lume. Am vizitate și piramidele și Mexicul cu Chichen Itza și s-ar 
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putea, vorbesc foarte documentat, să le punem chiar în umbră. Ceea ce 
este acolo este deosebit pentru întreaga omenire. 
    Ca o propunere concretă, pe care noi am mai discutat-o, 
acest proiect trebuie în mod categoric făcut, însă cred că direcția noastră 
tehnică ar trebui să studieze un amplasament unde începe partea 
pietruită, care să fie o locație cu restaurant, locuri de parcare  ... 
  David Adrian Nicolae: 
  Asta votăm acum, domnule Gaita. 
    Gaita Doru: 
  Dar trebuie făcut acest lucru în mod categoric. 
  David Adrian Nicolae: 
  Fără doar și poate. Este unul dintre obiectivele noastre 
majore pentru perioada următoare pe termen scurt, acela de a pune în 
valoare toate vestigiile istorice antice pe care le avem în județul 
Hunedoara. Dar cred că cel mai important, cel mai ambițios proiect este 
proiectul de refacere, de reconstrucție a amfiteatrului roman de la 
Sarmizegetusa. Dumneavoastră ați vorbit anticipând acest proiect cu 
adevărat mare al consiliului județean, pe care sperăm că-l vom finanța 
din fonduri europene.  
    Astăzi, însă, discutăm despre un proiect care să pună 
oarecum în valoare activități conexe ale celor care iubesc istoria și vin cu 
drag să viziteze vestigiile din județul Hunedoara: construcția unei porți 
monumentale în exteriorul amfiteatrului, acolo unde astăzi este acea 
parcare și acele locuri de servit masa total improprii, dacă-mi permiteți să 
le calific, față de ceea ce am putea găzdui acolo. Si în mapele pe care 
doamna director Tolaș vi le-a pus la dispoziție puteți să vedeți câteva 
imagin, o proiecție cu modul în care va arăta această construcție când va 
fi gata. 
  Eu apreciez foarte mult interesul dumneavoastră, doamnelor 
și domnilor consilieri, față de acest obiectiv major al nostru și, dacă nu 
mai sunt alte intervenții, vă propun să trecem la votul pe articole. 
  Tolaș Liliana: 
  Vreau doar să-i mulțumesc domnului consilier Gaita pentru 
sprijinul acordat și să-l asigur că prioritatea numărul unu a instituției pe 
care o coordonez, dar și a Consiliului Județean Hunedoara, a fost aceea 
de a conserva și salva ceea ce s-a scos la lumină. Săpăturile 
arheologice sunt finanțate de Ministerul Culturii. Este adevărat că doar 
2% din ceea ce se poate vedea în aceste capitale – atât în cea a Daciei, 
cât și în cea a Daciei romane – este scos la suprafață. Dar prioritatea 
este să conservăm și să restaurăm ceea ce am scos la suprafață și abia 
după aceea să continuăm cu săpătura. Vă mulțumesc și eun nu voi vota 
acest proiect de hotărâre. 
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    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul Construire clădire poartă și amenajare acces la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa: 
    Doamna consilier județean Tolaș Liliana nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul Construire clădire poartă și amenajare acces la Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotârâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

XI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii 
documentației tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul „Modernizare DJ 709F: DN 7A – Cabana Rusu – Masivul 
Parîng, km 6+600 – 10+325” al Consiliului Județean Hunedoara, precum 
și documentația ce a stat la baza întocmirii acestuia. 
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    David Adrian Nicolae: 
    Așa cum am prognozat, avem un grafic al viitoarei execuții a 
acestei lucrări. In acest moment, am reușit să vă propunem un nou 
studiu de fezabilitate cu costuri semnificativ reduse față de cel pe care l-
am aprobat în anul 2014. S-a renunțat la câteva lucrări și în acest mod 
sigur că nu va putea fi folosit 365 de zile pe an DJ 709E, fiind vorba de o 
modernizare de la Cabana Rusu și până în Masivul Parîng, foarte 
așteptată de comunitatea locală de o perioadă destul de lungă de timp.  
Propunerea noastră este - și vă rugăm să fiți și dumneavoastră de acord 
– un nou studiu de fezabilitate, cu costuri mai reduse, pentru a putea 
asigura finanțarea într-un termen previzibil din partea consiliului 
județean. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii 
documentației tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul „Modernizare DJ 709F: DN 7A – Cabana Rusu – Masivul 
Parîng, km 6+600 – 10+325” al Consiliului Județean Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
revizuirii documentației tehnico-economice la faza de studiu de 
fezabilitate pentru obiectivul „Modernizare DJ 709F: DN 7A – Cabana 
Rusu – Masivul Parîng, km 6+600 – 10+325” al Consiliului Județean 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotârâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 

XII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării devizului general pentru unele obiective de investiții ale 
Consiliului Județean Hunedoara, precum și documentația ce a stat la 
baza întocmirii acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Actualizarea devizelor se impune ca urmare a modificării 
valorii TVA de la 24% la 20%, după aplicarea noului Cod fiscal, începând 
cu data de 01.01.2016, dar și la solicitarea Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice pentru cele de la nr.1-6, care sunt 
finanțate prin OUG nr.28/2013. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 
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devizului general pentru unele obiective de investiții ale Consiliului 
Județean Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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    Art.9: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.11: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.12: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.13: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.14: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.15: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.16: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.17: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.18: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.19: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.20: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.21: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării devizului general pentru unele obiective de investiții ale 
Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 

XIII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
propriu al Județului Hunedoara pe anul 2016 și estimările pe anii 2017 – 
2019, precum și documentația ce a stat la baza întocmirii acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2016 este  
stabilit în sumă de 221.495,45 mii lei  la partea de venituri  şi în sumă de 
251.226,34 mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit în sumă de 
29.730,89 mii lei acoperit din excedentul anului  precedent. Pentru 
activitatea proprie a Consiliului Judetean Hunedoara și pentru a celor 13 
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instituții subordonate, opt unități de învățământ special și a celor trei 
spitale se alocă fonduri, atât de la bugetul de stat, precum și din 
veniturile proprii ale Consiliului Județean Hunedoara, asa cum sunt 
prezentate in expunerea de motive. În programul de investitii sunt incluse 
acele obiective considerate prioritare pentru dezvoltarea infrastructurii 
județului, precum si finalizarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă 
cu termen de realizare 30.06.2016.  
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Staier Ioan Dumitru: 
      Domnule președinte, dați-mi voie să spun și eu câteva lucruri 
legate de buget. L-am studiat ieri și l-am discutat împreună cu colegii, la 
comisii și dintr-o privire de ansamblu reiese că 63% din banii pe care-i 
avem alocați la cheltuieli merg pe cheltuieli social-culturale și 18,55% 
pentru activități economice. 
    Vreau să vorbesc foarte puțin legat de câteva capitole din 
acest buget. La capitolul sănătate, aș dori să nu mai avem restanțe la 
Salvital, pentru că acesta este salvator pentru noi. Avem o restanță de 
anul trecut de 746 mii lei. Am văzut că este prinsă în bugetul acestui an, 
dar aș dori să nu se mai întâmple să avem restanțe. 
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  La capitolul cultură, recreere și religie e o situație foarte 
interesantă. Avem o sumă reprezentând 3,28% din cheltuielile pe acest 
an, care merge spre această destinație, respectiv 5.746 mii lei pentru 
personalul neclerical și 2.500 lei – o sumă foarte mare – pentru 
proiectele pe Legea 350. De mulți ani de zile nu a mai fost o asemenea 
sumă, de aceea vor fi poate triple proiectele pentru biserici. 
  David Adrian Nicolae: 
  Nu cred. Dacă vă uitați puțin pe defalcare din sport, recreere 
și cultură, o să vedeți că pentru lăcașe de cult, pe Legea 350 s-a dat 
aceeași sumă ca și anul trecut. Creșterea este la activități sportive. 
Sigur, numărul de proiecte depuse pentru a fi aprobat nu-l putem limita 
noi. Noi avem o comisie – pe care o vom vota puțin mai târziu – care 
urmează să analizeze toate aceste proiecte depuse. Repet, creșterea 
este la sport.     
    Staier Ioan Dumitru: 
    Da, și la sport este o sumă foarte mare, pentru că nu mai 
avem acle asocieri ... 
  David Adrian Nicolae: 
  Exact. Am renunțat, așa cum ați văzut, la niște asocieri și la 
plata cotizațiilor respective. Există concurs de proiecte pentru toată 
lumea, pentru că noi susținem performanța și excelența în sport. 
  Staier Ioan Dumitru: 
    Dar la capitolul transporturi din bugetul propriu consider că se 
aruncă bani degeaba pe Jiu cu suma de 45 mii lei pentru studii pentru 
linia verde autobus electric Petrila-Petroșani-Uricani. Iar la capitolul 
87.02 – alte activități economice, mă tem să nu dăm de două ori banii la 
Călan, pentru că noi, în luna decembrie am mai votat 8.187 mii lei pentru 
activitatea ce se desfășoară pe fostul sit al combinatului de la Călan. Iar 
acum ne mai propunem încă 1.734 
  David Adrian Nicolae: 
  Este exact aceeași sumă pe care noi am prevăzut că o vom 
cheltui anul acesta. Acum o punem în buget. Nu o plătim de două ori. 
  Staier Ioan Dumitru: 
  Dar și anul trecut, în luna decembrie, am prevăzut-o. 
    David Adrian Nicolae: 
    NU am prevăzut-o. Anul trecut, în luna decembrie, am fost de 
acord să prelungim proiectul. Prelungind proiectul, am fost de acord să 
prevedem această sumă în bugetul pe 2016. Iar acum o includem în 
buget. Noi nu am plătit-o, nu am făcut această plată. Ea se va plăti 
atunci când vom avea documentele. Noi nu plătim în avans și știți foarte 
bine la ce mă refer.  
    Si ați mai făcut o observație, așa că dați-mi voie să vă 
răspund punctual. Dumneavoastră știți că sunt om serios și vă răspund 



30 
 

la toate solicitările. Ați făcut o observație legată de acel studiu de 
fezabilitate privind green line din Valea Jiului și plata lui. Este un subiect 
de discuție de vreo trei ani de zile și vă asigur că anul trecut, împreună 
cu domnul vicepreședinte Gligor, am avut o serie de întâlniri cu 
autoritățile locale, respectiv cu primarii din Valea Jiului. Ei își doresc să 
continue această asociere și noi o să pregătim studiul de fezabilitate pe 
care l-am comandat. Inițial erau două studii: unul pentru Petroșani-Petrila 
și unul pentru Petroșani-Uricani. Am cerut comasarea lor, urmând să 
prevedem banii. Il vom prezenta și, dacă veți fi de acord, îl vom plăti. 
Acum, banii aceștia doar vor fi prinși în buget pentru această plată. Vom 
pregăti toate cele necesare unei finanțări nerambursabile; dacă vom fi 
eligibili vom face acest proiect, dacă nu, nu. Pentru că aceste costuri se 
ridică la peste 40 milioane de euro și noi nu ne putem permite să facem 
asta din bugetul județului Hunedoara. 
  Ca de obicei, domnule Staier, foarte competente observațiile 
dumneavoastră. Sper că v-au mulțumit răspunsurile pe care le-ați primit. 
  Staier Ioan Dumitru: 
  Revin la Călan, domnule președinte. Acele firme care 
lucrează pe platforma industrială de la Călan s-au angajat să facă o mie 
de locuri de muncă. Nu cred că vor putea să facă nici o sută de locuri de 
muncă acolo. Deși acolo s-au primit foarte mulți bani de la guvern. 
  David Adrian Nicolae: 
  Stați puțin, domnule consilier; s-ar putea să fiți în eroare. 
Acolo, obiectul principal al acestei finanțări europene este acela de a 
reabilita pământul, care este plin de deșeuri toxice. Deci, scopul nu este 
acela de a crea un parc industrial cu o mie de locuri de muncă, ce de a 
crea un mediu curat. Sigur că, în subsidiar, se construiesc și se pun 
premisele acestui parc industrial. Ne străduim și noi în această direcție și 
avem pe ordinea de zi de astăzi un proiect de hotărâre privind unele 
măsuri în acest sens. Pentru că, în prezent, acest sit nu are statutul de 
parc industrial, ne vom strădui să sprijinim comunitatea locală în 
îndeplinirea acestor condiții. Dacă vom avea sau nu vom avea o mie de 
locuri de muncă este o altă discuție. Dar eu sunt convins că  în felul 
acesta dăm o șansă orașului Călan să se dezvolte. 
  Staier Ioan Dumitru: 
  Domnule președinte, eu nu am nimic împotriva orașului 
Călan sau a zonei. Stiu că sunt foarte necăjiți. Dar să dau banii acolo, pe 
parcul ăla industrial, când se știe cine lucrează ... am mai spus acest 
lucru ... 
  David Adrian Nicolae: 
  Si eu am mai spus că aici nu discutăm astfel de lucruri. 
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  Staier Ioan Dumitru: 
    E păcat să cheltuim atâția bani și să nu se vadă absolut 
nimic. Atât. 
  David Adrian Nicolae: 
    Eu știu că dumneavoastră sunteți un om care călătoriți destul 
de mult în județul acesta și știu că treceți și pe acolo. E pe drumul 
județean 66 și puteți să vedeți și să vă amintiți cum arăta acea zonă 
înainte și cum arată acum. Dar, mă rog, e o apreciere personală, pe care 
nu o pot modifica. 
    Dămian Dana: 
  Eu aș vrea, dacă-mi permiteți, domnule președinte, referitor 
la studiul de fezabilitate pentru transportul în Valea Jiului, să-i atrag 
atenția colegului meu, domnul consilier Staier, că tocmai acesta este 
răspunsul la prima problemă ridicată de dânsul la începutul ședinței, 
vizavi de sincopele care s-au produs în zilele acelea geroase în 
transportul public din Valea Jiului. Mulțumesc. 
  David Adrian Nicolae: 
  Aveți perfectă dreptate. Aceasta este, pe termen mediu, fără 
doar și poate, o alternativă în ceea ce privește transportul în comun. 
  Gaita Doru: 
  O singură remarcă aș avea, domnule președinte. 
Compartimentele noastre de specialitate din cadrul consiliului județean - 
și dacă nu, să se extindă la cei abilitați în această problemă -  ar trebui 
să facă, fără nici un alt fel de comentariu, o mare diferență între a 
demola, a betona și a ecologiza prin neutralizarea terenului infestat. Atât 
am avut de spus. 
  David Adrian Nicolae: 
  Dumneavoastră știți, domnule Gaita, că acolo sunt specialiști, 
sunt comisii ... Deocamdată, cel puțin până în acest moment, nu s-au 
semnalat nici un fel de probleme. 
    Nemaifiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu 
al Județului Hunedoara pe anul 2016 și estimările pe anii 2017 – 2019: 
    Domnii consilieri județeni Cazan Agripina Elena, Joițoiu 
Cosmin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan, Rudeanu Mihail 
Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Tolaș Liliana nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul de voturi 
exprimate la acest punct este 23. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 22 voturi pentru și o abținere (Ivănuș Niculae). 
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         Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 22 voturi pentru și o abținere (Ivănuș Niculae). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 22 voturi pentru și o abținere (Ivănuș Niculae). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 22 voturi pentru și o abținere (Ivănuș Niculae). 
         Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 22 voturi pentru și o abținere (Ivănuș Niculae). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 22 voturi pentru și o abținere (Ivănuș Niculae). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2016 și estimările pe 
anii 2017 – 2019, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 22 voturi pentru și o 
abținere (Ivănuș Niculae). 
 
 

 
XIV. 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor 
de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019 
ale instituțiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara, precum și documentația care a stat la baza 
întocmirii acestuia. 
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    David Adrian Nicolae: 
    Bugetele instituțiilor, așa cum sunt ele propuse spre 
aprobare, sunt finanțate din bugetul propriu al județului, precum și din 
veniturile proprii estimate a fi realizate de fiecare instituție în parte. 
Sumele alocate sunt necesare pentru desfășurarea in condiții optime a 
activităților instituțiilor, in funcție de specificul fiecăreia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017-2019 ale 
instituțiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara: 
  Domnii consilieri județeni Joițoiu Cosmin, Rudeanu Mihail 
Nicolae și Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
         Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
         Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.10: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
         Art.11: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.12: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.13: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
         Art.14: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.15: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.16: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
         Art.17: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.18: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
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    Art.19: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.20: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.21: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.22: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.23: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimările pentru anii 
2017-2019 ale instituțiilor publice din subordinea și/sau finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
 
 
 

XV. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor 
de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale societăților comerciale la care 
Județul Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar, precum 
și documentația care a stat la baza întocmirii acestuia. 
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    David Adrian Nicolae: 
    Este vorba despre bugetele operatorilor economici, care au 
fost elaborate de către consiliile de administrație ale acestora și înaintate 
spre aprobare consiliului județean, potrivit art.54 din Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2016. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Ivănuș Niculae: 
    Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, stimați colegi, 
trebuie să precizez că sunt după două dezbateri ale acestui buget de 
venituri și cheltuieli al ApaServ Valea Jiului, deci vreau să discut doar 
punctul unu și doi din proiectul prezentat. 
  Consider că nu am reușit să conving, din păcate, nici colegii, 
nici conducerea operativă de la ApaServ să redimensioneze 
componenta de venituri și cheltuieli. Nu mi se pare firesc ca ei să-și 
propună pentru anul 2016 o cantitate de apă potabilă produsă cu 100 mii 
metri cubi mai puțin față de anul anterior, în situația în care ar fi o 
creștere de venit și ținând cont că prețul apei potabile și al canalizării la 1 
ianuarie 2016 este mai mare cu 42% față de 1 ianuarie 2015. 
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     De asemenea nu sunt mulțumit la acest buget de cota de 
profit. Se justifică prin faptul că trebuie acoperite pierderile financiare 
anterioare. Dar vreau să reamintesc tuturor și să profit de faptul că este 
și presa de față, că în anul 2010 ApaServ a beneficiat de un ajutor de 
stat mascat de 21 milioane lei, aproximativ 6,5 milioane euro, la 
divizarea societății în NovaServ și ApaServ. Scăpând de cele 21 
milioane lei, care reprezentau datorii către stat, Apaserv, chiar dacă nu a 
respectat politica tarifară, nu a fost pe pierdere, ci tot pe profit, din 2011 
și până acum. Dacă s-ar fi respectat politica tarifară, care a fost subiect 
de dezbatere în lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2015, pe toată 
perioada contractului de finanțare, acele pierderi financiare erau de mult 
acoperite și acum eram în situația de a realiza profit, cu plata 
dividendelor către acționarii societății, printre care și consiliul județean. 
    Doar un singur lucru mai vreau să precizez. Nu pot să spună 
că apa vândută este mai puțină, în situația în care programul de 40 
milioane euro s-a numit extindere rețele de apă și canalizare. Iar asta 
înseamnă că a crescut numărul de abonați, înseamnă că producția și pe 
apă potabilă, și pe apă uzată, pe canalizare, a crescut. Vă mulțumesc. 
  David Adrian Nicolae: 
    Si eu vă mulțumesc, domnule consilier, nu vreau să intru într-
o polemică, o singură precizare vreau să fac. Este o certitudine faptul că 
produc această cantitate de apă, că cantitatea de apă vândută către 
populație este mai mică de la an la an. Eu cred că este o consecință a 
majorării prețurilor, a tarifelor. Oamenii consumă mai puțină apă și 
acesta este cel mai bun indicator, știți și dumneavoastră. 
  Ivănuș Niculae: 
    Stiu. Consumul a scăzut de la 3,5 mc/persoană în 2009. la 
2,5 mc. Dar tot nu pot accepta să fie componenta de venituri atât de 
mică, în condițiile în care prețul a crescut cu 42%. Si pe mine mă 
deranjează, de fapt, altceva. Am fost alaltăieri și am discutat cu 
operatorul, pentru că am fost invitat și vreau să le mulțumesc pe această 
cale, dar deja conducerea operativă și-a asumat acest buget. In schimb, 
nota de fundamentare a consiliului de administrație, care a aprobat acest 
buget e superficială. Consiliul de administrație trebuia să urmărească 
aceste probleme, să le sesizeze. 
    A doua problemă se referă la mandatarea domnului Stoian să 
ne reprezinte în consiliul de administrație. Dacă tot s-a schimbat legea 
privind regimul incompatibilităților, eu propun ca din AGA, începând de 
luna viitoare, printr-o hotărâre de consiliu, să facă parte consilierii 
județeni din Valea Jiului. 
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  David Adrian Nicolae: 
  Nu putem fi de acord cu propunerea dumneavoastră; 
schimbarea legislativă se referă doar la ADI. Doar în cazul acestora 
putem avea reprezentanți dintre consilieri. 
  Ivănuș Niculae: 
  Atunci propun să facă parte din adunarea generală a ADI un 
consilier județean din Valea Jiului. 
  David Adrian Nicolae: 
  Asta se poate discuta la nivelul fiecărei ședințe. Conform 
prevederilor legislative în vigoare, în calitate de președinte, eu pot 
delega acest drept de a participa și de a vota în numele consiliului 
județean unui consilier. Se poate și este o discuție pe care o vom avea 
punctual, de fiecare dată, la fiecare ședință ADI. 
    Zvâncă Adrian: 
  Aș vrea să atrag și eu atenția asupra câtorva aspecte. In 
primul rând, o lipsă de comunicare totală între Apa Serv și consiliul 
județean, prin noi ca și consilieri județeni, reprezentând acest for. 
Invitația la discuții a fost  de fapt o comunicare a deciziilor luate de 
dumnealor, fără nici o posibilitate de a explica modul cum a fost constituit 
acest buget. Si vreau să vă atrag atenția asupra a două aspecte din 
acest buget, anume veniturile și cheltuielile. Dacă veniturile asumate sau 
producția de apă asumată – pentru că veniturile sunt mai mari, datorită 
majorării prețului – pentru anul 2016 este mai mică, cheltuielile sunt 
exponențial mai mari; sunt cu 28% mai mari. Cel puțin eu nu am găsit 
nici o justificare și nu au putut să-mi fie explicate decât parțial, printr-o 
anumită majorare a salariilor personalului, să zic cam 50% din aceste 
cheltuieli.  
    Dar vreau să atrag atenția asupra altui aspect. Faptul că 
limita cheltuielilor este dusă până foarte aproape de limita veniturilor. Ori 
știm foarte bine că societățile de acest tip au probleme cu privire la 
încasări și aceste cheltuieli nu pot fi susținute. Este un mecanism 
financiar care duce, de multe ori, la falimentul societăților de acest tip. 
Cheltuielile care pot fi asumate prin buget, prin faptul că noi validăm 
aceste bugete, neputând fi susținute real prin încasări, iar aceasta duce 
la un cerc vicios, de atragere de penalități și tot felul de corecții 
financiare care duc societățile spre faliment. Chiar această societate, în 
anul 2010, s-a aflat în această situație și cu foarte mare greutate a fost 
salvată. 
  Este doar un semnal de alarmă, pentru că înțeleg că deciziile 
deja sunt luate și trebuie să ne asumăm ca bun acest buget, să avem 
încredere totală în managerul sau în managerii societăților de acest tip. 
Dar eu îmi voi permite să nu votez acest punct. Vă mulțumesc. 
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  David Adrian Nicolae: 
  Vă mulțumesc și eu, domnule consilier. Si eu am anumite 
rezerve cu privire la constituirea acestui buget, tocmai din perspectiva 
faptului că este, practic, imposibil să previzionăm corect veniturile 
încasate de către operatorii de apă. Poate ar trebui o altă filozofie 
bugetară. Până la ședința următoare o să vă propun un set de măsuri, 
care să vină în ajutorul oamenilor, să încercăm să apropiem mai mult 
operatorul de apă sau reprezentanții acestuia din consiliul de 
administrație să colaboreze mai mult cu forul decizional care este 
Consiliul Județean Hunedoara. 
    Nemaifiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale societăților comerciale la care 
Județul Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar: 
    Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 31. 
     Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 26 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Ivănuș 
Niculae, Pleșcan Dorina, Zvîncă Adrian) și 2 abțineri (Dămian Dana, 
Muțiu Florin). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 26 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Ivănuș 
Niculae, Pleșcan Dorina, Zvîncă Adrian) și 2 abțineri (Dămian Dana, 
Muțiu Florin). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 28 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Zvîncă 
Adrian și 2 abțineri (Dămian Dana, Muțiu Florin). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale societăților comerciale 
la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 voturi pentru, 3 
voturi împotrivă (Ivănuș Niculae, Pleșcan Dorina, Zvîncă Adrian) și 2 
abțineri (Dămian Dana, Muțiu Florin). 
 
 
 

XVI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor 
de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019 ale 
spitalelor publice de interes județean, precum și documentația care a stat 
la baza întocmirii acestuia. 
      David Adrian Nicolae: 
    Bugetele spitalelor, așa cum sunt ele propuse spre aprobare, 
sunt finanțate atât din veniturile proprii estimate a fi realizate de fiecare 
în parte, cât și  din bugetul propriu al județului (4.500 mii lei pentru 
Spitalul Deva, 1.000 mii lei pentru Sanatoriul Brad și 1.500 mii lei pentru 
Sanatoriul Geoagiu).  
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-2019 ale 
spitalelor publice de interes județean: 
    Domnii consilieri județeni Cazan Agripina Elena, Muțiu Florin, 
Petrui Ioan Dorin nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 
astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la  vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimările pe anii 2017-
2019 ale spitalelor publice de interes județean, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
 
 
 

XIII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor 
aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale 
integrați în învățământul de masă din județul Hunedoara în  anul 2016, 
precum și documentația care a stat la baza întocmirii acestuia. 
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    David Adrian Nicolae: 
    Vă propunem aprobarea drepturilor stabilite prin Anexa nr.1 
la HGR nr.904/2010, urmând ca sumele să fie alocate după repartizarea 
lor prin hotărâre a guvernului. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
      Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor 
aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale 
integrați în învățământul de masă din județul Hunedoara în  anul 2016: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea 
drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale 
speciale integrați în învățământul de masă din județul Hunedoara în  anul 
2016, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 

XVIII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor 
medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2016 și a prețului la 
masa verde de pe pajiști pentru anul 2016, precum și documentația care 
a stat la baza întocmirii acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    In conformitate cu prevederile art.84 alin.5 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal și ale art.6 alin.4 din Normele 
Metodologice pentru aplicarea OUG nr.34/2013, aceste prețuri se 
stabilesc anual de consiliile județene, la propunerea direcțiilor județene 
pentru agricultură.  
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
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      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale 
principalelor produse agricole pentru anul 2016 și a prețului la masa 
verde de pe pajiști pentru anul 2016: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea 
prețurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2016 și a 
prețului la masa verde de pe pajiști pentru anul 2016, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
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XIX. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap a județului Hunedoara, precum și documentația care a stat la 
baza întocmirii acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Componența comisiei se stabilește cu respectarea 
prevederilor art.85 alin.4 și 5 din Legea nr.448/2006 și ca urmare a 
propunerilor formulate de Direcția Generală de Aasistență Socială și 
Protecția Copilului, de Direcția de Sănătate Publică și de Asociația 
Antiparkinson și cu avizul Ministerului Muncii. Ea v-a fost transmisă în 
documentele suport pentru ședința de astăzi. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței 
nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a 
județului Hunedoara: 
    Domnul consilier județean Turdean Radu Eugen lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul de voturi exprimate la 
acest punct este 31. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap a județului Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

XX. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor 
licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de 
persoane prin curse regulate speciale, precum și documentația care a 
stat la baza întocmirii acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Se propune acordarea unui număr de 14 licențe speciale 
pentru transportul salariaților unor societăți comerciale din județ. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de 
traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin 
curse regulate speciale: 
    Domnii consilieri județeni Morar Nicolae  Simion și Pleșcan 
Dorina nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, iar domnul 
consilier județean Turdean Radu Eugen lipsește temporar  din sala de 
ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 29. 
     Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor 
licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de 
persoane prin curse regulate speciale, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
 
 
 

XXI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 
Deva, precum și documentația care a stat la baza întocmirii acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Managerul spitalului a solicitat aprobarea organigramei și 
statului de funcții ca urmare a transformării unor posturi vacante, ocupării 
unor posturi vacante prin concurs, promovării angajaților prin examen și 
mutarea unor posturi între secții. Modificările se fac cu încadrarea în 
numărul de personal și în cheltuielile de personal aprobate deja. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și 
statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva: 
    Domnii consilieri județeni Cazan Agripina Elena, Muțiu Florin, 
Petrui Ioan Dorin nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 
astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 
Deva, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
 
 
 

XXII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu Petroșani, precum și 
documentația care a stat la baza întocmirii acestuia. 
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    David Adrian Nicolae: 
    Managerul teatrului a solicitat aprobarea organigramei și 
statului de funcții ca urmare a transformării unor posturi. De asemenea, 
s-a solicitat aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ca 
urmare a modificărilor privind structura organizatorică și atribuțiile 
specifice. Modificările nu implică suplimentări bugetare. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Dămian Dana: 
    Aș dori, domnule președinte, doar să menționez aici 
activitatea extraordinară pe care a avut-o acest teatru din Petroșani, mai 
ales în ultima perioadă. Asta poate să confirme și doamna manager. 
Există peste 70% din populația Văii Jiului abonată permanent la acest 
teatru. Vă mulțumesc. 
  David Adrian Nicolae: 
  Si eu vă mulțumesc, doamna consilier, și subscriu și eu 
aprecierilor dumneavoastră pozitive la adresa Teatrului Petroșani. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu Petroșani: 
    Domnii consilieri județeni Prip Ioan și Stoica Raul lipsesc 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 30. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu Petroșani, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
 
 

 
XXIII. 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului 
de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, 
și Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara, în vederea realizării în 
comun a unui proiect de interes județean, precum și documentația care a 
stat la baza întocmirii acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
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    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    David Adrian Nicolae: 
    Această asociere are drept scop organizarea concursului 
interjudețean de matematică Memorialul Traian Lalescu și alocarea de la 
bugetul propriu al județului Hunedoara a sumei de 43.000 lei pentru 
finanțarea lui. Domnul consilier Petrui este unul dintre susținătorii acestui 
demers al nostru și dorește să ne spună câteva cuvinte. 
    Petrui Ioan Dorin: 
    Este adevărat că susțin acest demers și îl consider o 
oportunitate pentru județul nostru. Este ediția cu numărul treizeci și la ea 
participă elita elevilor olimpici, practic calificați la faza națională, de la 
clasa a V-a și până la a XII-a, din patru județe, împreună cu cadrele 
didactice și comisiile formate din profesori universitari de la București și 
Timișoara. Cred că este o șansă pentru județul nostru să ne promovăm 
imaginea și să-i primim cum se cuvine pe acești copii de elită. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara, și Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara, în vederea 
realizării în comun a unui proiect de interes județean: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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         Art.5: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara, și Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara, în vederea 
realizării în comun a unui proiect de interes județean, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 

XXIV. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului  
de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul județean Hunedoara, 
și Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara, în vederea finanțării și 
organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa 
județeană, precum și documentația care a stat la baza întocmirii 
acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Asocierea are drept scop organizarea etapei județene a 
olimpiadelor școlare și alocarea de la bugetul propriu a sumei de 39.750 
lei pentru asigurarea finanțării acesteia. E o prevedere legală în vigoare, 
destul de recentă, care stă la baza acestui proiect de hotărâre. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
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finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Hirghiduși Ion: 
      Olimpiadele școlare sunt foarte importante. Totuși, eu cred că 
există o lipsă de interes, cel puțin așa mi se pare, pentru că deplasarea 
elevilor la Deva se face, de multe opri, pe cheltuiala elevilor sau a 
profesorilor coordonatori. Iar acest lucru nu mi se pare normal. Atât am 
vrut să spun. 
  David Adrian Nicolae: 
  Vă mulțumim pentru observație, domnule profesor. Noi 
încercăm să acoperim acele cheltuieli care ne sunt solicitate de către 
Inspectoratul Scolar Județean. Dânșii sunt organizatorii, dânșii ar trebui 
să se gândească la lucrurile acestea, nu dumneavoastră, în calitate de 
consilier județean, să atrageți atenția asupra acestei nevoi absolut 
justificate pe care ați remarcat-o. Dânșii ar trebui să țină seama de 
necesități în alcăturirea unui buget. Treaba noastră este să fim de acord 
și sunt convins că avem această atitudine în ce privește organizarea și 
susținerea financiară a acestor acțiuni. In rest, este problema 
organizatorilor și o să le transmitem punctul dumneavoastră de vedere 
asupra includerii acestei categorii de cheltuieli în sarcina inspectoratului 
școlar județean. 
  Hirghiduși Ion: 
  Cunosc acest lucru foarte bine, pentru că am fost ani de zile 
implicat în organizarea olimpiadelor, ca profesor de istorie. Stiu din 
interior aceste probleme. Si în fiecare an se petrec astfel de lucruri; fie 
scot elevii bani din buzunar, fie scot profesorii coordonatori. 
  De asemenea, trebuie să știți că unii inspectori de 
specialitate - și o să vă informez separat despre acest lucru – nu trimit 
școlilor toate informațiile necesare. 
    David Adrian Nicolae: 
  Vă mulțumesc pentru precizări. 
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    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Acordului  de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul județean 
Hunedoara, și Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara, în vederea 
finanțării și organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, 
etapa județeană: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
         Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Acordului  de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul județean 
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Hunedoara, și Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara, în vederea 
finanțării și organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, 
etapa județeană: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 

XXV. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii 
Convențiilor de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara și asociațiile și fundațiile privind 
protecția copilului, protecția persoanelor vârstnice și cu handicap, 
precum și consiliile locale din județul Hunedoara, precum și 
documentația care a stat la baza întomirii acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Intrucât în județul Hunedoara s-a înregistrat o creștere a 
numărului copiilor și persoanelor vârstnice care necesită asistență, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a considerat 
necesară și oportună încheierea unor convenții de colaborare, pe o 
perioadă determinată de un an, cu un număr de 8 asociații și fundații și 
un consiliu local. Documentele le aveți în suportul acestui proiect de 
hotărâre. Cea mai mare parte sunt asociații și fundații care aveau deja 
încheiate protocoale cu noi, prin DGASPC, dar avem și două noi astfel 
de asocieri. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
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ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii 
Convențiilor de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara și asociațiile și fundațiile privind 
protecția copilului, protecția persoanelor vârstnice și cu handicap: 
     Domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu lipsește temporar 
din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest 
punct este 31. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.11: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
        Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii Convențiilor de colaborare dintre Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și asociațiile și 
fundațiile privind protecția copilului, protecția persoanelor vârstnice și cu 
handicap, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

XXVI. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea 
consumului lunar de combustibil pentru autoturismele și autospecialele 
din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara, precum și 
documentația care a stat la baza întocmirii acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Consumul lunar de combustibil se stabilește în conformitate 
cu prevederile Legii nr.258/2015 pentru modificarea și completarea 
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Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cât 
și cu cele ale art.2,4 și 5 ale Legii nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
    Vreau să fac o observație. Ceea ce propunem astăzi sunt 
consumuri maximale și vă asigur că monitorizez cu mare atenție modul 
în care se consumă combustibilul în Consiliul județean Hunedoara. Ceea 
ce se propune aici sunt valori maximale, au apărut niste modificări pentru 
că în cursul anului 2015 noi am achiziționat trei autovehicule noi și a mai 
apărut și această modificare legislativă, prin care se renunță la acel 
cuantum maximal de 150 de litri pe autoturism, valabil până deunăzi. 
    Deci nu am făcut altceva decât să stabilim niște parametri și 
justificăm fiecare kilometru parcurs de mașinile instituției consiliului 
județean. 
    Tolaș Liliana: 
  Am o întrebare, domnule președinte. Instituțiile subordonate 
consiliului județean se supun acestei hotărâri sau trebuie să venim și noi 
cu o hotărâre? 
    David Adrian Nicolae: 
  Vorbim prevederile Ordonanței 80 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și 
instituțiile publice. Deci, dacă dumneavoastră aveți o hotărâre luată în 
consiliul de administrație cu privire la consumurile de carburant, puteți să 
o actualizați. Dar cred că ați făcut deja propunerea de buget. 
  Tolaș Liliana: 
  In consiliul de administrație am discutat asta, dar întrebam 
dacă trebuie să promovăm o hotărâre de consiliu județean. 
  David Adrian Nicolae: 
  Nu este nevoie. Dumneavoastră aveți un capitol bugetar pe 
care vi l-am aprobat pentru cheltuielile de acest tip. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar 
de combustibil pentru autoturismele și autospecialele din parcul auto al 
Consiliului Județean Hunedoara: 
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    Domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu lipsește temporar 
din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest 
punct este 31. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea 
consumului lunar de combustibil pentru autoturismele și autospecialele 
din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

XXVII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei 
de evaluare și selecție a persoanelor fizice autorizate și atestate, 
asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără scop 
patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte 
culturale și educativ-științifice, sportive, activități sociale, unităților de 
cult, ofertelor formulate pentru editarea unor publicații culturale, pentru 
care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice și 
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aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestei comisii, 
precum și documentația care a stat la baza întocmirii acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    Pentru buna desfășurare a activității de evaluare și selecție a 
proiectelor ce vor beneficia în acest an de finanțare nerambursabilă, vi 
se propune aprobarea componenței comisiei și a unui nou regulament de 
funcționare a acesteia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat 
al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Botici Ovidiu Laurențiu prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de 
evaluare și selecție a persoanelor fizice autorizate și atestate, 
asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără scop 
patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte 
culturale și educativ-științifice, sportive, activități sociale, unităților de 
cult, ofertelor formulate pentru editarea unor publicații culturale, pentru 
care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice și 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestei comisii: 
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    Domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu lipsește temporar 
din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest 
punct este 31. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constituirea 
Comisiei de evaluare și selecție a persoanelor fizice autorizate și 
atestate, asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără 
scop patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte 
culturale și educativ-științifice, sportive, activități sociale, unităților de 
cult, ofertelor formulate pentru editarea unor publicații culturale, pentru 
care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice și 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestei comisii, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 



63 
 

XXVIII. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
componenței comisiei de soluționare a contestațiilor la 
concursul/examenul de manager din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Deva, precum și documentația care a stat la baza întocmirii 
acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
    In baza art.9 alin.1 din Normele de organizare și desfășurare 
a concursului, aprobată prin dispoziția nr.353/2010 a Președintelui 
Consiliului Județean Hunedoara, comisia de soluționare a contestațiilor 
se numește de consiliul județean, cu respectarea proporției de 
reprezentare în consiliul de administrație. Astfel, consiliul județean 
trebuie să desemneze doi reprezentanți. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Doamna consilier judeţean Dobrei Lidia prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
        Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței 
comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul/examenul de 
manager din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva: 
    Doamna consilier județean Tolaș Liliana a părăsit sala de 
ședințe, astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare este 31. 
    David Adrian Nicolae: 
    Intrucât art.1 se aprobă prin vot secret, vă rog să-mi permiteți 
să-i propun pe doamna director economic Daniela Ioana Dan și pe 
domnul șef serviciu Munteanu Marius din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean. Dacă mai sunt și alte propuneri care 
să fie înscrise în buletinele de vot? 
    Nemaifiind alte propuneri, se trece la completarea buletinelor 
de vot, se procedează la exercitarea votului secret, după care comisia de 
validare se retrage din sala de ședințe pentru numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal. 
  Domnul Oprișa Ioan Florin prezintă plenului procesul verbal 
de numărare a voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil un 
număr de 29 voturi. Pentru doamna Dan Daniela Ioana au fost exprimate 
29 voturi, iar pentru domnul Munteanu Marius au fost exprimate 27 
voturi.  
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Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
  Următoarele articole se aprobă prin vot deschis: 
  Domnul consilier Henți Iulian Cosmin lipsește temporar din 
sala de ședințe, astfel încât numărul de voturi exprimat la acest punct 
este 30. 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
componenței comisiei de soluționare a contestațiilor la 
concursul/examenul de manager din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Deva. 
 
 
 

XXIX. 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unor 
măsuri pentru funcționarea S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN S.R.L., 
precum și documentația care a stat la baza întocmirii acestuia. 
      David Adrian Nicolae: 
    Intrucât domnul Silaghi Adrian Mihai a demisionat din funcția 
de administrator al Parcului Industrial Călan, vă propunem numirea unui 
nou administrator al societății.     
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Bârea Vasile prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri 
pentru funcționarea S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN S.R.L.: 
     Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    David Adrian Nicolae: 
    Intrucât art.2 se aprobă prin vot secret, vă rog să-mi permiteți 
să-l propun pe domnul Popa Ioan Ovidiu, consilierul meu personal, 
pentru funcția de administrator al societății. Motivul pentru care a 
demisionat domnul Silaghi este acela că nu poate fi plătit pentru această 
funcție, neexistând posibilitatea de a finanța din bani publici societatea 
comercială. Nu avem încă recepția făcută acolo, proiectul credem că mai 
durează și, până obținem statutul de parc industrial, vă propun ca 
administratorul SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL să fie domnul 
Ovidiu Ioan Popa. 
    Dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi înscrise în buletinele 
de vot?  
   Nemaifiind alte propuneri, se trece la completarea buletinelor 
de vot, se procedează la exercitarea votului secret, după care comisia de 
validare se retrage din sala de ședințe pentru numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal. 
    Domnul Oprișa Ioan Florin prezintă plenului procesul verbal 
de numărare a voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil un 
număr de 30 voturi valabile, din care 29 pentru numirea domnului Popa 
Ioan Ovidiu ca administrator al SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL. 
    Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
  Următoarele articole se aprobă prin vot deschis: 
    Domnul consilier Henți Iulian Cosmin a părăsit sala de 
ședințe, astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare este 30. 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
unor măsuri pentru funcționarea SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL. 
     
 

x 
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    David Adrian Nicolae: 
    Domnilor consilieri, am epuizat ordinea de zi. La punctul 
diverse doresc să vă informez, conform prevederilor legale în vigoare, că 
în perioada 15-19 februarie voi efectua câteva zile de concediu de 
odihnă. In această perioadă, voi delega atribuțiile președintelui consiliului 
județean domnului vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu. 
    Rămăsesem dator, domnule consilier Staier, cu o discuție 
privind situația transportului public în comun de la Petrila. Din motive 
independente de voința sau activitatea Consiliului Județean Hunedoara, 
am fost informați de operatorul care desfășura activitatea de transport 
public în comun, că nu mai dorește să efectueze această activitate pe 6 
rute, toate între Petroșani și Petrila. A făcut acest lucru, deși prevederile 
legale îl obligă la continuarea prestării acestui serviciu pentru o perioadă 
de 60 de zile. Am fost lăsați pur și simplu baltă, dacă-mi permiteți o 
exprimare mai plastică. Motivele invocate de operator sunt acelea că are 
probleme în realizarea profitului, pentru că se intersectează activitatea 
domniilor lor cu activitatea taximetrelor care funcționează pe aceste rute. 
Taximetriștii le fură practic din clienți, pentru că au stațiile în același loc 
cu microbusele și le oferă serviciile de taximetrie la prețul unui bilet de 
maxi-taxi. 
    E o problemă care ne îngrijorează, așa că am ținut legătura 
în permanență cu domnul primar Ilie Păducel și cu domnul viceprimar 
Jurca pe această problemă. Am reușit să facem diligențele necesare 
pentru ca, în cel mai scurt timp posibil, ARR să organizeze o licitație 
pentru cele 6 trasee. Aceasta va fi organizată probabil la 1 martie și am 
propus ca, până atunci, să acordăm în regim de urgență o autorizație de 
transport specială acelor societăți comerciale care îndeplinesc condițiile 
legale pentru a primi acest tip de autorizație. Așadar, în momentul în 
care vom avea solicitări de autorizare pe curse regulate speciale pentru 
aceste rute, o să convoc consiliul județean în ședință de îndată, pentru a 
supune dezbaterii dumneavoastră acest proiect de hotărâre. Probabil că 
asta se va întâmpla în cursul săptămânii viitoare, dacă se îndeplinesc 
condițiile legale în vigoare. O să vă rog să răspundeți prompt solicitării 
noastre, pentru că de modul în care noi ne mobilizăm depind cei care au 
nevoie de transport în comun între Petroșani și Petrila. Dacă mai sunt 
alte intervenții, vă stau la dispoziție. 
  Staier Ioan Dumitru: 
  Domnule președinte, permiteți-mi să intervin în această 
discuție. In primul rând, pentru colegii care nu știu, vreau să spun că 
ceea ce s-a întâmplat în Valea Jiului în 18 ianuarie ne-a adus cu 15 ani 
înapoi. A început din nou haiducia în transportul de călători pe traseul 
Petroșani-Petrila-Jieț-Lonea. Este și vina consiliului județean, a 
compartimentului de transport al consiliului județean, care a dat 179 
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licențe pentru curse speciale, dar a efectuat în anul 2015 doar 11 
controale la transportul de călători. Iar eu am ridicat de mai multe ori în 
cursul anului 2015 problema transportului de călători. Indiferent ce 
societate nou creată acum, probabil sub aceeași coordonare a celui 
care-și dă demisia, nu o să poată să facă un transport regulat de călători 
civilizat. Pentru că, atâta timp cât presa îi numește racheți și pirați pe 
taximetriști, dar și pe persoanele fizice neautorizate care circulă ilegal 
acolo, în Valea Jiului, niciodată nu o să vrea niciun transportator să vină 
la noi și să fie mulțumit. V-aș ruga să ne implicăm și noi, pentru că erau 
minus 15-16 grade în data de 18 ianuarie, iar primarii s-au spălat pe cap, 
spunând că există taximetre care circulă pe aceste trasee. 
  David Adrian Nicolae: 
  Domnule consilier, dați-mi voie! Ați făcut câteva afirmații cu 
care eu nu sunt de acord. Nu este vina Consiliului Județean Hunedoara 
că transportatorul care avea o custodie pe aceste trasee s-a retras fără 
să respecte prevederile legale și anume să presteze acest serviciu 
pentru încă 60 de zile. O să vă punem la dispoziție tuturor - și rog 
compartimentul de specialitate să vă transmită prim e-mail – adresa pe 
care noi am primit-o în data de 15 ianuarie 2016, prin care 
transportatorul ne informează că, începând cu data de 18 ianuarie 
renunță la trasee și care sunt motivele. Si o să vedeți că aceste motive 
sunt legate strict de activitatea taximetrelor, care taximetre, domnule 
Staier - și mă aștept ca dumneavoastră să știți mai bine decât oricare 
dintre noi – nu se supun controlului în trafic al Autorității județene de 
transport de la Consiliul Județean Hunedoara. Noi verificăm operatorii de 
transport în comun, le verificăm dubițele, vedem dacă au sau nu licențe, 
dacă au sau nu autorizații, dacă respectă orarul, dacă sunt 
supraaglomerați. Stiți foarte bine ce verificăm noi.  
    Noi am făcut controale anul trecut și îmi pare rău că nu aveți 
și o evidență a controalelor făcute în anii anteriori, ca să vedeți că cele 
11 sau 15 controale au fost mult mai multe decât anii trecuți. In altă 
ordine de idei, împreună cu poliția, împreună cu jandarmeria, împreună 
cu alte autorități publice, am încheiat un protocol prin care aceștia au 
demarat o serie de acțiuni de control cu privire la transportul în comun. 
Deci, nu numai noi, cei de la Autoritatea județeană de transport, care 
avem atâta parte de autoritate în fața transportatorilor, am făcut verificări. 
Acestea au fost făcute pe mai multe paliere, iar rezultatele sunt publice, 
cred că le-ați putut  consulta și dumneavoastră. 
  Asta nu înseamnă că nu aveți dreptate în privința faptului că 
putem munci mai mult. Si vă propun chiar să ne consiliați atunci când 
vom elabora planul de control pentru anul 2016. 
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    Staier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, știu care sunt atribuțiile consiliului 
județean sau ale primăriilor, dar și ale poliției. Stiu că s-au făcut 11 
controale, chiar dacă anii trecuți nu s-a făcut niciunul. Dar ar fi trebuit să 
avem o mai bună colaborare cu poliția, prin acel plan comun și chiar să 
sesizați dumneavoastră și ARR și ISCTR. 
    David Adrian Nicolae: 
  Imi pare rău că a plecat domnul inspector șef Dumitru, care 
v-ar fi putut spune cu exactitate câte controale s-au efectuat împreună cu 
poliția rutieră și care au fost rezultatele. Eu cred că sunt, dacă nu zilnice, 
cu siguranță săptămânale. Repet: nici eu nu sunt mulțumit în totalitate de 
felul cum arată transportul public în județul Hunedoara. Sincer, mă simt 
foarte frustrat, ca și consilier județean și ca și președinte al consiliului 
județean, că trebuie să stau după un transportator care mă șantajează 
când vrea el, că vrea sau nu vrea să-și facă cursele. Este frustrant, să 
știți, pentru noi, ca autoritate, să depindem de ifosele unui transportator 
care invocă probleme din anul 2008, dar vine în 2013 la licitație și 
câștigă tot. Si după aceea se retrage fiindcă își dă seama că nu mai 
poate.  
    Staier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, există legi în acest domeniu. 
    David Adrian Nicolae: 
    Aici aveți dreptate. Este lege pentru toată lumea, corect, dar 
nu o aplicăm. De asta vă spun că nu am nimic cu operatorul respectiv. 
Să-și vadă de treabă! Este amendat zilnic cu 10 mii lei, nu are decât să 
suporte consecințele! 
    Problema taximetrelor, pe care o ridică ei, este una foarte 
gravă și, atâta vreme cât autoritățile locale din Valea Jiului nu vor 
înțelege că trebuie să delimiteze stațiile de taxi de stațiile de maxi taxi și 
atâta timp cât inspectorii de la ANAF nu verifică pe cei care se plimbă cu 
taxiul dacă au sau nu au bonuri fiscale asupra lor, vor continua aceste 
probleme. Si, indiferent cât ne străduim noi să răspundem solicitărilor 
oamenilor din Valea Jiului și din tot județul Hunedoara cu privire la acest 
aspect, nu vom avea de câștigat. Ați spus foarte bine, indiferent ce 
transportator mai vine acolo, se va confrunta cu aceleași probleme. Dar, 
așa cum am anunțat în mod public, voi invita responsabilii, pe edilii din 
Valea Jiului, la o discuție pe tema aceasta și le vom ridica și noi, în mod 
oficial acest probleme. 
  Staier Ioan Dumitru: 
  Dacă ei nu ne sprijină pe noi, consiliul județean, cei care 
atribuim licențele, nu o să mai poată să mai stea nimeni în transportul în 
comun, nici în Valea Jiului, nici în restul județului. 
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    Ivănuș Niculae: 
  Domnule președinte, am primit pe mail, ca și colegii mei, 
sinteza raportului de audit de la ApaServ, cu niște constatări, mai ales în 
ce privește resursele umane. Este borba de angajări fără concurs, mod 
de salarizare, mod de promovare, tot fără concurs și așa mai departe. S-
au stabilit niște recomandări, dar nu ni s-au dat termenele și modul de 
răspuns, cum s-au rezolvat aceste recomandări stabilite de comisia de 
audit. M-ar fi interesat. 
  David Adrian Nicolae: 
  Le veți primi, domnule consilier. Acesta este un raport inițial, 
dar veți vedea și urmările, pentru că am verificat și punerea în aplicare. 
Si o să aveți ocazia să vă exprimați în mod direct cu privire la toate 
acestea. 
  Ivănuș Niculae: 
  Vă mulțumesc. 
 

x 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, domnul David Adrian Nicolae, 
președintele Consiliului Județean Hunedoara, declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
  PRESEDINTE, 
     Adrian Nicolae David 
        

    SECRETAR AL JUDETULUI, 
                Dumitru Sorin Stefoni 
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