ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată
a Consiliului Județean Hunedoara din data de 15 octombrie 2021

In conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind
Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Hunedoara nr.373/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară, în sistem de
videoconferință, în data de 15 octombrie 2021.
La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Nistor
Laurențiu – președintele Consiliului județean Hunedoara; Bădin Ion și
Țambă Alin Adam – vicepreședinții Consiliului Județean Hunedoara;
Arion Viorel, Bălănesc Doinița Maria, Bârea Vasile, Bogdan Sever, Chiș
Alexandru, Chivu Cristina, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu Marin,
Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, Fekete Zoltan Iosif, Gligor Dorin
Oliviu, Goia Marcel Adrian, Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin Cosmin,
Ivăniși Maria, Logofătu Daniela Maria, Mate Marta, Micula Dacian
Claudiu, Mutulescu Marius, Muzsic Robert Eugen, Pârvuța Gabriel
Ionuț, Popa Dorin Ioan, Rus Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena,
Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Zvîncă Adrian –
consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul general al județului.
Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu –
președintele consiliului județean.
Nistor Laurențiu:
Întrucât sunt prezenţi un număr de 32 consilieri județeni, la
care se adaugă președintele consiliului județean (33), potrivit art.180
alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019
privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.
Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a
supune la vot procesul verbal încheiat în ședința anterioară.
Dan Daniel:
În conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul
1

Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința
ordinară din data de 30 septembrie 2021:
- Cine este pentru?
- Împotrivă?
- Abţineri?
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (33).

x
Nistor Laurențiu:
Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de
relocare și realizare conexiuni post transformare la Sanatoriul de
Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos –
Stejărel - Luncșoara – Dumești – Sârbi (DJ 706), km. 3 + 800 – 5
+ 827”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 762: Baia de Criș Bulzeștii de Sus – limită județ Alba, km. 22+253 – 40+600 (km
22+253 – km 35+202)”;
4. Proiect de hotărâre pentru respingerea cererii de acordare a
eșalonării la plată a creanțelor fiscale ale asocierii S.C. BRAI
CATA S.R.L. – TED TRANS 2002 S.R.L. datorate bugetului
propriu al Județului Hunedoara;
5. Proiect de hotărâre privind mandatarea președintelui Consiliului
Județean Hunedoara să desemneze reprezentantul Județului
Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare
teritorială integrată Valea Jiului;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu
al judeţului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare
în cadrul bugetului, precum și modificarea programului de
investiții, anexă la buget;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de
venituri şi cheltuieli pe anul 2021, virările de credite bugetare în
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cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea
programului de investiții anexă la buget, ale unor instituţii publice
din subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de
venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale spitalelor de interes
județean, precum și virările de credite bugetare în cadrul aceluiași
capitol al bugetului;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și
servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor
aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru
anul 2021.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi propus:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (33).
Dan Daniel:
Vă informăm că proiectele de hotărâre ce vor fi supuse
votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile art.136 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, fiind însoțite de referatul de
aprobare, raportul de specialitate al compartimentului de resort și de
avizele comisiilor de specialitate.
Nistor Laurențiu:
Proiectele de hotărâre din ordinea de zi vor fi supuse votului
dumneavoastră în ansamblul lor, cu excepția cazurilor în care sunt
formulate amendamente.

I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:
”Lucrări de relocare și realizare conexiuni post transformare la
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii
instalate”.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
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Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor
istorice și de arhitectură.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nistor Laurențiu:
Aș vrea să vă aduc aminte, domnilor consilieri, dacă reușim
săptămâna asta să scoatem la licitație, sper că într-un timp foarte scurt
să punem un transformator care să poată duce toată puterea care este
instalată după modernizarea sanatoriului de la Geoagiu. Lucrările sunt
de o importanță deosebită, având în vedere situația în care ne aflăm cu
această cumplită boală.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei
de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări de relocare și
realizare
conexiuni
post
transformare
la
Sanatoriul
de
Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(33).

II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 706B:
Luncoiu de Jos – Stejărel - Luncșoara – Dumești – Sârbi (DJ 706), km.
3 + 800 – 5 + 827”.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor
istorice și de arhitectură.
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Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos –
Stejărel - Luncșoara – Dumești – Sârbi (DJ 706), km. 3 + 800 – 5 +
827”:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(33).

III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 762: Baia de
Criș - Bulzeștii de Sus – limită județ Alba, km. 22+253 – 40+600 (km
22+253 – km 35+202)”.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor
istorice și de arhitectură.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 762: Baia de Criș - Bulzeștii de
Sus – limită județ Alba, km. 22+253 – 40+600 (km 22+253 – km
35+202)”:
- Cine este pentru ?
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- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(33).

IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre pentru respingerea cererii
de acordare a eșalonării la plată a creanțelor fiscale ale asocierii S.C.
BRAI CATA S.R.L. – TED TRANS 2002 S.R.L. datorate bugetului
propriu al Județului Hunedoara.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot proiectul de hotărâre pentru respingerea cererii de acordare a
eșalonării la plată a creanțelor fiscale ale asocierii S.C. BRAI CATA
S.R.L. – TED TRANS 2002 S.R.L. datorate bugetului propriu al
Județului Hunedoara:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(33).

V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind mandatarea
președintelui Consiliului Județean Hunedoara să desemneze
reprezentantul Județului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației
pentru dezvoltare teritorială integrată Valea Jiului.
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Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și
fonduri europene.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot proiectul de hotărâre privind mandatarea președintelui Consiliului
Județean Hunedoara să desemneze reprezentantul Județului
Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației pentru dezvoltare
teritorială integrată Valea Jiului:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(33).

VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2021,
virările de credite bugetare în cadrul bugetului, precum și modificarea
programului de investiții, anexă la buget.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nistor Laurențiu:
Vreau să vă informez în mod corect, loial, colegial, cum
doriți dumneavoastră, că pentru inundații am avut solicitări de la
primarii comunelor unde au avut loc inundații catastrofale și care au
distrus drumuri, poduri, podețe, altceva. Consiliul Județean Hunedoara
a solicitat suma de 6.400.000 lei, în urma analizei unei comisii de la
prefectură și de la consiliul județean, care au venit și au certificat că,
într-adevăr, acestea sunt pagubele produse. Am promit de la onor
Guvernul României suma de 3.239.000 lei. Deci puneți-vă în situația
noastră, cum putem repara tot ce s-a distrus? Dumnezeu a dat o
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lovitură peste capul nostru; probabil ne-o și merităm, la cât suntem de
păcătoși. Dar vă spun că, așa cum totdeauna am lucrat corect, am dat
și de data asta. Vă spun asta ca să informați neapărat pe prefectul
județului și pe Vetuța Stănescu că dumneavoastră, consilierii județeni,
la propunerea președintelui consiliului județean, aprobăm pentru PNL
suma de 1.689.000 lei, iar pentru PSD suma de 1.536.070 lei. Acesta
este Consiliul Județean Hunedoara, care nu ia exemplul lui Cîțu. Să fie
foarte clar. Deci dăm la Buceș 1.239.000, dăm la Bunila 450 de mii și
dăm la Densuș 1536.070. Deci per total PNL are 1.689.000 lei, PSD
1.536.070 lei. Indiferent cum am fi de corecți, cu aceste sume nu putem
să refacem în totalitate ce s-a stricat. Dacă ne dădea suma totală, anul
acesta puteam să refacem ce s-a stricat: drumuri, asfalt, poduri rupte,
podețe, tot ce este posibil. Dar asta-i viața, ne mulțumim cu cât este.
Știți vorba aceea că nemulțumitului i se ia darul. Decât să ni-l ia de tot,
mai bine îl împărțim pe cel pe care l-am primit.
Coltescu Marin:
Poate vine guvernarea Cioloș și ne dă și diferența.
Nistor Laurențiu:
Guvernul Cioloș este o mascaradă. Nu vă faceți probleme,
că o să vedeți peste zece zile că vine din proprie inițiativă și zice: mă
retrag, că nu am fost capabil să fac guvernul. O să vedeți
dumneavoastră! Dar nu facem politică la ședințele de consiliu județean.
Nefiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite
bugetare în cadrul bugetului, precum și modificarea programului de
investiții, anexă la buget:
Domnii consilieri județeni Bădin Ion, Bălănesc Doinița Maria
și Demeter Ioan nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre,
numărul voturilor exprimate la acest punct fiind 30.
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).
Nistor Laurențiu:
Vă rog încă o dată să-l informați pe prefectul județului și pe
doamna deputat Vetuța Stănescu despre faptul că președintele
consiliului județean nu a ținut cont de culoarea politică și a dat la PNL
1.689.000 lei. Mulțumesc!
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VII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, virările de
credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și
modificarea programului de investiții anexă la buget, ale unor instituţii
publice din subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome.
Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport,
tineret, sănătate, protecție socială.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Mutulescu Marius:
Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să îl felicit pe
domnul Bara Sebastian, directorul bibliotecii județene, pentru modul în
care a organizat evenimentul „Noaptea Bibliotecilor”, pentru activitatea
dânsului și pentru promovarea bibliotecii județene. Vă mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Eu personal sunt încântat de aprecierile făcute, mai ales
când este vorba de un psd-ist provenit de la PNL.
Mutulescu Marius:
Eu îl felicit ca manager nu contează …
Nistor Laurențiu:
Da, dar instrucția bună se vede că a primit-o și nu și-a
schimbat modul de lucru. Și eu îl felicit.
Mutulescu Marius:
Dar cred că sunt puțini directori care n-ar putea să ia lecții
de la domnul Bara pentru modul în care își organizează activitatea,
chiar și în pandemie.
Nistor Laurențiu:
Marius dragă, lecții ar putea să ia, dar nu au bunul simț să
ia lecții.
Mutulescu Marius:
Asta eu nu pot să spun.
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Nistor Laurențiu:
Eu spun. Lecții ar putea mulți să ia, să facă lucruri bune.
Fiindcă, dacă facem lucruri bune, ați văzut că, indiferent cine-i la
conducere, îl lăudăm. Dacă fac lucruri proaste, nu-i putem lăuda. Și eu
îl felicit și o să vedeți că ne pregătim cu toții - și eu, și dumneavoastră –
ca de sfintele sărbători să facem lucruri mai frumoase, să ne
autodepășim, cu aportul fiecărui consilier județean, indiferent de
structura politică. La asemenea acțiuni nu cred că trebuie să facem
politică, trebuie să punem osul la treabă, să vadă lumea că, întradevăr, dacă am pus ștampila pe Nistor sau pe Mutulescu, să nu
regrete. Nu?
Mutulescu Marius:
Ba da.
Micula Dacian Claudiu:
Eu am observat acolo o grămadă de cereri de ofertă și,
după părerea mea, multe sunt supraevaluate. Dar nu aceasta ar fi
problema, din punctul meu de vedere. Trec și peste faptul că
pavilioanele de la direcția de monumente încă sunt acolo și sunt
supraevaluate. La biblioteca județeană, deși domnul Mutulescu l-a
lăudat pe domnul director Bara, eu mă întreb de ce nevoie de 29 de
calculatoare foarte scumpe și foarte performante care costă 6.000 lei,
când cu 2-3 mii de lei se puteau lua niște calculatoare care făceau
aceeași treabă. Mai mult decât atât, eu știam că există o hotărâre a
consiliului județean care prevede să se publice anunțurile, să se facă
publicitate tuturor anunțurilor de intenție de a se cumpăra orice obiecte
sau servicii de către instituții și de către consiliul județean. Și asta nu se
respectă, toate sunt cumpărate direct de pe SEAP, fără a se face
publicitate la intenția de cumpărare. Mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
În primul rând, vă informez că la toate achizițiile se respectă
legea. În al doilea rând, suntem prea săraci ca să luăm lucruri proaste.
Să luăm un lucru prost, să-l folosim două luni de zile și pe urmă dăm iar
bani pe el? Ori luăm lucruri ca lumea, care să reziste zeci de ani de
zile, ori, dacă nu, nu are rost să risipim banii pe lucruri proaste. Trebuie
să ne învățăm pentru totdeauna: calitatea trebuie să fie primordială în
ce privește achizițiile de bunuri, de orice, inclusiv la lucrări de investiții.
Dacă punem seama pe calitate, este un lucru deosebit.
Domnule Bara, vă rog să-i răspundeți domnului consilier
Micula!
Bara Sebastian:
Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, bună
ziua! În anul 2010, biblioteca județeană a accesat bani de la Fundația
Bill și Melinda Gates, prin care înființa centre biblionet în tot județul
10

Hunedoara și le dota cu calculatoare de ultimă generație. Iată, au trecut
11 ani de atunci, iar calculatoarele s-au uzat. Menționez că acele
calculatoare erau folosite și sunt folosite de întreaga comunitate din
județul Hunedoara. Mai mult de atât, în biblioteca județeană nu s-au
mai făcut investiții în calculatoare de mulți ani. De asta avem nevoie de
calculatoare performante.
Micula Dacian Claudiu:
Mulțumesc, dar cererea de ofertă a fost făcută către o
singură firmă sau sunt mai multe firme care au participat și au dat
oferte de preț? Că eu văd o singură ofertă acolo.
Bara Sebastian:
Urmează să facem achiziția.
Micula Dacian Claudiu:
Asta vă întreb: ați publicat undeva, ați făcut publicitate că
doriți să faceți achiziția asta, pentru a primi mai multe oferte, ca să
primiți un preț mai bun? Mie mi se par puțin supraevaluate prețurile,
adică calculatoarele acelea se găsesc la 4.500, la dumneavoastră apar
la 5.900 plus TVA parcă.
Avram Costel:
Domnule Micula, dumneavoastră astăzi aprobați banii și
abia după aceea se va face oferta și se vor cumpăra calculatoarele.
Fiindcă ele nu se cumpără înainte de a avea banii.
Micula Dacian Claudiu:
Deci oferta de la TopTech e doar ca să ..
Bara Sebastian:
Da, ne trebuia un preț estimativ, ca să știm cât să cerem.
Micula Dacian Claudiu:
Am înțeles. Atunci reiterez ideea că trebuie să respectăm
hotărârea din 2015 – care, din câte știu eu, nu-i abrogată – conform
căreia consiliul județean și instituțiile subordonate sunt obligate să
publice pe site-ul consiliului județean intenția de a achiziționa ceva.
Mulțumesc.
Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, virările de credite
bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea
programului de investiții anexă la buget, ale unor instituţii publice din
subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara:
Domnii consilieri județeni Bălănesc Doinița Maria și
Mutulescu Marius nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre,
astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 31.
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
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- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).
Nistor Laurențiu:
Deci, domnule Bara, cu precizarea: cu respectarea legii!

VIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale spitalelor
de interes județean, precum și virările de credite bugetare în cadrul
aceluiași capitol al bugetului.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport,
tineret, sănătate, protecție socială.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de
venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale spitalelor de interes județean,
precum și virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al
bugetului:
Domnul consilier județean Demeter Ioan nu participă la
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 32.
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
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IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și
periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean
Hunedoara pentru anul 2021.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor
istorice și de arhitectură.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și
servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate
în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(33).
Nistor Laurențiu:
Vă mulțumim pentru participare și o să vă informăm din
timp despre următoare ședință, care se pare că va fi miercuri. Dar o să
vă anunțăm din timp, ca să știți. Oricum, pentru miercuri să nu vă faceți
program.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările
ședinței.

PREȘEDINTE,
Nistor Laurențiu

SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan
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