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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 
din data de 29 octombrie 2021 

 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.1 și art.179 alin.2 
lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Hunedoara nr.388/2021, modificată prin Dispoziția 
nr.305/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a 
întrunit în ședință ordinară, în sala de ședințe de la sediul acestuia din 
Deva, bulevardul 1 Decembrie 28, în data de 29 octombrie 2021, orele 

11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți în sala de 
ședință: 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, Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin Cosmin, 
Ivăniși Maria, 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. 
    De asemenea, sunt prezenți online domnii consilieri 
județeni Goia Marcel Adrian, Logofătu Daniela Maria și Mate Marta. 
    În calitate de invitați participă administratorul public al 
județului, directori și șefi ai compartimentelor din aparatul de 
specialitate al consiliului județean și ai instituțiilor subordonate acestuia 
      Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele consiliului județean. 
    Nistor Laurențiu: 
    Bună ziua, dragi colegi, dragi consilieri județeni! Întrucât 
sunt prezenţi un număr de 32 consilieri județeni, la care se adaugă 
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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. Vă informez că trei colegi 
sunt prezenți online, întrucât sunt plecați din localitate și au solicitat în 
scris acest lucru. 
    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 
Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința 
ordinară din data de 22 octombrie 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 statului de funcții al 

Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei și regulamentului pentru 

eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării serviciului public 
de transport județean de persoane prin curse regulate; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare 
și Funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de Îngrijire și 
Asistență pentru persoane adulte cu dizabilităţi Nr.1 Petrila; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a 
circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe perioada 
iernii 2021 – 2022, respectiv de la data de 15.11.2021 până la data 
31.03.2022; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune 
pe timpul iernii 2021 – 2022 de la 15.11.2021 până la 31.03.2022 
pentru drumurile aflate în administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara; 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri 
aparținând domeniului public al Județului Hunedoara; 

8. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru 
trimestrul III 2021; 

9. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor 
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe 
secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul III 2021; 

10. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de 
management nr.7489/29.05.2017; 

11. Proiect de hotărâre privind utilizarea de la bugetul Județului 
Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor 
desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2021;  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către 
Teatrul Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani a  serviciilor juridice 
specializate, de asistență și reprezentare în justiție; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația 
”Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu din România” Filiala 
Zonală Brad, pentru realizarea în comun a unor evenimente de 

interes județean; 
14. Întrebări și interpelări. 
    In conformitate cu prevederile art.135 alin.8 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, vă rog 
să aprobați suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de 

hotărâre: 
- Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în 

administrarea Consiliului Județean Hunedoara a sectorului de 
drum județean 664A, cuprins între km.8+300 și km.9+300, sector 
de drum aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Lupeni, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare și 
modernizare; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării acordului de 
parteneriat cu privire la proiectul ”Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Deva”, în cadrul Programului Operaţional 
Infrastructură Mare 2014– 2020, Axa prioritară 9 Protejarea 
sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 
19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID – 19;  

- Proiect de hotărâre privind stabilirea modului prin care Consiliul 
Județean Hunedoara va promova campania de vaccinare 
împotriva COVID-19; 
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare 
în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2021, 
precum și modificarea programului de investiții anexă la buget; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021, virărilor de credite în cadrul 
aceluiași capitol al bugetului, ale unor instituții aflate în finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara; 

- Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2021; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor 
social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile 
instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean 
Hunedoara pentru anul școlar 2021-2022 – semestrul I. 

    Se supune la vot proiectul ordinii de zi astfel suplimentat: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (33). 
    De asemenea, în afara ordinii de zi, consilierilor județeni le-
a fost transmisă și informarea domnului vicepreședinte Bădin Ion 
privind schimbul de experiență în domeniul artistic la Teatrul Național 
Satiricus Ion Luca Caragiale din Chișinău, Republica Moldova 
    Dan Daniel: 
    Vă informăm că toate 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. 
    Încă o precizare: potrivit art.180 alin.1 din Codul 
Administrativ, ședințele consiliului județean se desfășoară legal în 
prezența majorității consilierilor județeni în funcție. Se consideră 
prezenți la ședință și consilierii județeni care participă prin utilizarea 
oricăror mijloace electronice. Mulțumesc! 
    Nistor Laurențiu: 
    Stimați colegi, vă informez că proiectele de hotărâre din 
ordinea de zi vor fi supuse votului dumneavoastră în ansamblul lor, cu 
excepția celor la care sunt formulate amendamente. 
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I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu. 
    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 statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei și 
regulamentului pentru eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate. 
    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 privind aprobarea taxei și regulamentului 
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pentru eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării serviciului 
public de transport județean de persoane prin curse regulate: 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei și regulamentului 
pentru eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării serviciului 
public de transport județean de persoane prin curse regulate: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 
 

III.  
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului 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. 
    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 organigramei, a statului de 
funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu 
cazare Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi Nr.1 Petrila. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      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 Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilităţi Nr.1 Petrila: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
închiderii temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri 
județene pe perioada iernii 2021 – 2022, respectiv de la data de 
15.11.2021 până la data 31.03.2022. 
    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. 
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    Nistor Laurențiu: 
    Dacă sunt intervenții din partea consilierilor? 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Am un amendament. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă rog să susțineți amendamentul! 
    Micula Dacian Claudiu: 
    După cum știți, am propus ca acel drum să rămână deschis 
și pe perioada iernii, datorită faptului că eu cred că pentru asta a fost 
investit în el. Drumul a fost modernizat și deservește o stațiune foarte 
importantă. Cabanierii de acolo, din zonă, au locuri de parcare – pentru 
că acesta era argumentul domnului Costel Avram. Ei trebuie să se 
aprovizioneze și nu cred că ar trebui ca noi să-i sabotăm. Nu putem 
cere și nu putem ajuta la dezvoltarea Văii Jiului blocând infrastructura. 
Drumul nu este nici de pământ, nu este nici periculos; cel puțin nu ar 
trebui să fie, datorită investițiilor care s-au făcut. Haideți să nu sabotăm 
turismul! Cu toții facem și faceți declarații că turismul este cel mai 
important pentru dezvoltarea Văii Jiului și arătați asta și prin votul 
dumneavoastră. Aveți ocazia să faceți asta. Drumul poate fi utilizat și în 
condiții de iarnă, dacă este deszăpezit corespunzător. Mulțumesc. 

    Avram Costel: 
    Și la comisii i-am spus domnului consilier  și eu am crezut 
că am înțeles. A intervenit și domnul consilier Zvîncă, care – ca om al 
Văii Jiului – cunoaște perfect această situație. Drumul județean care a 
fost deschis recent nu se va închide în totalitate. Se va merge până la 
primul tunel, fiindcă nu ai unde să întorci mașina. E posibil să ajungem 
la un blocaj, datorită faptului că drumul asfaltat se termină la Pensiunea 
„Cristian”. De acolo, venind de la pilonul 17 în jos, chiar pe drumul 
județean, este pârtia de schi. Domnule consilier județean, dacă am 
lăsat drumul deschis, dumneavoastră nu ați putea schia. În condițiile 
acestea, în discuțiile cu cabanierii – nu știu cu ce cabanieri ați discutat 
dumneavoastră! – la concluzia aceasta am ajuns. De acolo vor putea 
să meargă cu ce vor ei, dar până acolo, mașinile tuturor pot să meargă. 
Și în partea stângă, cum urci, e un loc unde turiștii pot întoarce 
mașinile. Acesta este motivul.  
    Dacă ar fi după mine, aș putea lăsa mașinile sus, la pilonul 
17. Dar, din păcate, proiectul a fost prost făcut. Noi am făcut acest 
proiect pe PNDL și sperăm că lucrările de investiții care vor urma vor 
duce drumul până sus, la școala sportivă. În proiect este chiar și o 
parcare de 50 de locuri. Atunci da, putem discuta despre închiderea 
acestui traseu. Dar mai există o problemă: chiar dacă nu este 
clasificată, pârtia de la pilonul 17 în jos merge pe drumul județean. 
Cum putem lăsa un drum județean deschis, în condițiile în care oamenii 
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schiază? Acesta este motivul. Și da, am avut discuții cu mai mulți 
oameni care au afaceri, sunt cabanieri sus în Parâng, și ei au venit cu 
această idee. Mai mult decât atât, închiderea drumului este avizată și 
de Inspectoratul Județean de Poliție, de Serviciul Rutier. Mulțumesc. 
    Zvîncă Adrian: 
    Susțin, bineînțeles, ideea domnului consilier Micula că 
drumul a fost deschis pentru a fi folosit. Dar trebuie să ținem cont și că, 
în perioada de iarnă, acolo este o situație de excepție. Pot să vă spun 
că și un alt drum județean care se află în Valea Jiului – drumul spre 
Straja, despre el este vorba – este periodic închis și, cumva, se face o 
selecție a celor care urcă înspre stațiune, tocmai pentru a nu bloca 
drumul, pentru că este un necesar de acces foarte mare înspre 
stațiunea turistică Straja. Situația este similară și în Petroșani, deși nu 
este atât de dezvoltat domeniul schiabil, iar situația nu se referă doar la 
porțiunea aceasta de drum, pe care consiliul județean a refăcut-o, ci 
este vorba de tot drumul. De la intersecția spre Voineasa, până la 
cabana Rusu, există blocaje în permanență, fiecare week-end, schiorii 
fiind nevoiți să meargă cu schiurile în spate, câteodată chiar kilometri, 
pentru a ajunge la telescaun și pentru a putea să practice schiul.  
    Acum, într-adevăr, suntem între două păreri corecte. Cred 

că cea mai bună soluție ar fi, împreună cu administrația locală din 
Petroșani, împreună cu cabanierii din Parâng, cu asociația dumnealor 
și cu cei care nu sunt afiliați acestei asociații, împreună cu consiliul 
județean, să găsim un mod de a face un regulament, în așa fel încât 
drumul să fie funcțional pentru cei care au nevoie stringentă de acest 
drum. Vorbesc de cabanieri, care trebuie să facă aprovizionare și, 
bineînțeles, de ceea ce ar însemna serviciile de asistență sanitară 
pentru cei care sunt în Parâng. Dar, totodată, nici să nu-l blocăm, 
pentru că este clar că lipsa locurilor de parcare este evidentă. Și v-aș 
propune, dacă puteți, să fiți inițiatorii unui astfel de regulament; ar fi o 
urgență să facem acest lucru și să găsim o soluție urgentă pentru toată 
lumea. Vă mulțumesc. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, grupul de consilieri PSD a respins 
acest amendament în comisiile de specialitate, întrucât acest 
amendament nu are o expertiză tehnică serioasă, care să ne asigure 
că circulația rutieră se va desfășura fără incidente, în această iarnă. 
    Mutulescu Marius: 
    Domnule președinte, stimați colegi, într-adevăr, părerile 
sunt împărțite și, dacă stăm să le analizăm, fiecare dintre noi dorește 
să găsim soluția cea mai bună. Într-adevăr, colegul nostru, domnul 
Zvîncă, a propus acest regulament de funcționare și cred că trebuie să 
avem în vedere să-l promovăm cât mai rapid. Până atunci, eu vă 



10 
 

propun ca măcar pentru cei care sunt cu bussiness-uri acolo, cabanierii 
și așa mai departe, să găsim o soluție de a urca, printr-o autorizație 
specială emisă de administratorul drumului sau așa ceva, pentru a nu-i 
pune în situația de a încălca legea. În cazul în care acest drum se 
închide, conform cu avizul poliției rutiere și cu alte avize date, trebuie 
să ținem cont și de ele, pentru că nu putem să ne asumăm 
răspunderea și să nu ținem cont de indicațiile poliției și, în același timp, 
să punem viața oamenilor în pericol, în cazul unor accidente care s-ar 
putea întâmpla. Rugămintea mea este de a găsi soluțiile urgente și, în 
cazul în care în aprilie sau poate chiar în martie se va putea circula pe 
el, să facem o ședință de urgență, de îndată, în care să deschidem 
acest drum, în cazul în care există condiții favorabile din punct de 
vedere al climei. Vă mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și eu și apreciez pozițiile dumneavoastră. 
Trebuie să înțelegem cu toții că, așa cum au trecut zeci de ierni, nu 
putem să ne permitem ca într-o iarnă să nu asigurăm condițiile clare 
pentru a nu avea accidente pe acel tronson de drum. Ba mai mult, vă 
informez pe toți consilierii, presa, televiziunile care sunt foarte 
interesate, așa cum am făcut o parcare la Lupeni, jos la Straja, suntem 

hotărâți să facem și la Parâng o parcare: una jos, la teleschi, și una 
sus, în vârful muntelui, ca să aibă unde întoarce cei care urcă până 
sus. Sigur că ne-a prins iarna, dar nu înseamnă că murim cu toții, 
Doamne ferește! Dar trebuie să luăm măsuri urgente. Vă informez că și 
ieri, la o întâlnire pe care am avut-o la Petroșani pe problema ITI Valea 
Jiului, am avut o discuție cu domnul primar Tibi Iacob Ridzi. L-am rugat 
din nou să găsească posibilitatea să ne pună la dispoziție un teren, 
proprietate a municipiului Petroșani, și vom asigura și acolo două 
parcări, cel puțin la stadiul la care este la Straja, jos la teleschi. Așa 
cum am promis, ne vom ocupa și pentru Straja, ca să facem sus de tot, 
chiar la barieră, o parcare supraetajată. Am fost în iarna care a trecut și 
nu pot să accept ca mașinile celor care merg la Straja sau în oricare 
stațiune, să nu se mai vadă din zăpadă. Asta este dorința noastră, am 
promis și ne-am luat angajamentul cu toții că o facem. Așa vom face și 
la Parâng. Sigur că este o iarnă pe care trebuie să o traversăm în 
siguranță. Nimeni n-ar dori să blocăm drumul acesta, dar pentru 
siguranța circulației trebuie să o facem.  
    Avram Costel: 
    Domnului consilier județean Micula i-aș spune că, pe 
aceeași logică, Statul Român a investit în Transalpina și în 
Transfăgărășan, iar CNAIR din subordinea fostului ministru Drulă le 
închide iarna. Deci și acolo s-au investit bani. Noi mergem pe aceeași 
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logică, pentru că, până la urmă, siguranța cetățenilor este pe primul loc. 
Mulțumesc. 
    Țambă Alin Adam: 
    Eu pun mai presus de orice siguranța turiștilor și a 
oamenilor care vor merge în stațiunile hunedorene. Din punctul meu de 
vedere, principala obligație pe care o avem este să putem asigura ca 
accesul să poată fi făcut în condiții de siguranță. Pentru că, pe perioada 
iernii, Inspectoratul Județean de Poliție, prin avizul pe care l-a oferit 
pentru închiderea acestor drumuri județene, este în asentiment cu 
inițiatorul acestui proiect de hotărâre, consider că în această iarnă 
porțiunea de drum județean nu poate fi folosită. Nu cred, domnule 
Micula, că o să încurajăm turismul dacă o să permitem să fie deschis 
un drum care poate reprezenta un pericol pentru turiștii care vor merge 
acolo în această iarnă. 
    Zvîncă Adrian: 
    Vreau să fac doar o mică completare la intervenția 
dumneavoastră, domnule președinte. Cred că ar trebui să mărim puțin 
lista opțiunilor de achiziție a terenului. Eu nu am informațiile sută la 
sută, că nu lucrez la cadastru, dar – din cunoștințele mele – Primăria 
Petroșani nu are terenuri în acea zonă. Și dacă vrem cu adevărat să 

creăm niște locuri de parcare, ar trebui să luăm în calcul și posibilitatea 
achiziției unor terenuri din mediul privat. Este doar opinia mea, dar ea 
poate fi analizată mai atent și să vedem dacă Primăria Petroșani nu ne 
dă pentru că nu are posibilitatea sau are posibilitatea, dar nu vrea să 
facă un parteneriat cu consiliul județean. Vă mulțumesc.  
    Avram Costel: 
    Parteneriatul ar trebui făcut între consiliul județean și 
Primăria Municipiului Petroșani, iar Primăria Municipiului Petroșani 
trebuie să găsească terenul. Chiar ieri, în discuția care a fost cu 
primarul municipiului Petroșani și la care și eu am luat parte, au spus 
că vor încerca să găsească terenuri, iar dacă nu au, vor cumpăra. Iar 
noi, Consiliul Județean Hunedoara, vom face investiția.  
    Nistor Laurențiu:  
    Stimați colegi, legea este lege pentru toată lumea. Așa cum 
am procedat și la Lupeni – ei au pus la dispoziție terenul, noi ne-am 
asumat să facem parcarea – în momentul când faci un parteneriat între 
două uat, este normal ca fiecare să fină cu ceva, nu doar cu titlul că a 
participat la un parteneriat. În orice clipă în care Primăria Petroșani ne 
va pune la dispoziție teren - și jos, la baza teleschiului, și sus – vă 
asigurăm că, în câteva luni de zile, consiliul județean va găsi resursele 
necesare să facem o parcare modernă, fiindcă este interesul nostru să 
dezvoltăm această stațiune.  
    Dacă mai sunt intervenții? 
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    Micula Dacian Claudiu: 
    Dacă se poate, aș vrea să mai spun ceva! Deci trec peste 
argumentele halucinante ale domnului administrator, care spune că s-a 
investit într-un proiect prost și că se schiază pe asfalt, și o să ajung la 
argumentele cât de cât OK, adică nu sunt locuri de parcare și siguranța 
drumului. Poliția rutieră nu a dat un aviz care să fie final, a dat un aviz 
de principiu și urmează să dea un aviz final după ce noi votăm 
închiderea sau păstrarea drumului deschis. Iar argumentul cu parcările 
cade din start, pentru că v-am spus – am chiar aici un mesaj pe care l-
am primit acum – toate cabanele au locuri de parcare. Mulțumesc. 
Deci, dacă vreți să închideți drumul, îl închideți doar pentru … nu știu 
… din rea voință probabil și dublă măsură față de Straja. 
    Nistor Laurențiu:  
    Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Micula, pentru 
popularitatea de care vreți să faceți dovadă, o popularitate destul de 
ieftină, la fel cum ați făcut popularitate - deși nu voiam să vă aduc 
aminte, trebuie să o fac, fiindcă trebuie să fim sinceri, colegiali între noi 
- să acuzați Consiliul Județean Hunedoara că nu face publicitate pentru 
ca cetățenii să se vaccineze. Ar trebui să vă fie un pic de … nu știu 
cum, dar simțiți dumneavoastră. Dacă dumneavoastră urmăreați cel 

puțin pe președintele consiliului județean, la fiecare emisiune, în fiecare 
ziar, vedeați că începeam cu asta: rog cetățenii județului Hunedoara să 
se vaccineze; este singura șansă de a scăpa cu viață, este singura 
șansă, dacă am face COVID, să facem o formă mai ușoară, să nu 
ajungem la decese. Faptul în sine că zi de zi avem mii de morți, să știți 
că nu este o veselie pentru nimeni. Și cred că, pe starea în care 
suntem acum, trebuie să ne fie rușine dacă unii dintre noi dorim să ne 
facem propagandă electorală, mai ales pe situația COVID. Vă 
mulțumesc. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Domnule Nistor … 
    Nistor Laurențiu:  
    Vă mulțumesc! 
    Micula Dacian Claudiu: 
    M-ați numit, trebuie să răspund. 
    Nistor Laurențiu:  
    Da. Vă rog, haideți! 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Apreciez că ați schimbat subiectul de la drum, care era mai 
important, la campania de vaccinare, pentru care am fost nevoit să 
depun un proiect de hotărâre ca să oblig cumva consiliul județean să 
publice niște dezinformări. 
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    Nistor Laurențiu:  
    Te-am felicitat pentru proiect. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Ați văzut că nu am făcut nici un pic de campanie, numai am 
publicat că am făcut asta. N-am vrut ca să mă sui pe cadavrele celor 
care au murit. 
    Nistor Laurențiu:  
    Domnule Micula, te-am felicitat pentru proiect. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Nu, ați spus că am vrut să-mi fac popularitate. Popularitate 
îmi făceam dacă ieșeam și mă băteam cu pumnii în piept că am făcut 
un proiect. N-am făcut asta. Pentru că nu-i cazul! 
    Nistor Laurențiu:  
    E suficient cât ați făcut. Pentru proiect v-am felicitat și am 
rugat pe toți consilierii, și PSD, să fim de acord, că este un proiect care 
e binevenit, în așa fel încât să facem o popularizare maximă pentru ca 
cetățenii să meargă să se vaccineze.  
    Micula Dacian Claudiu: 
    V-am felicitat tot timpul că ați fost pro-vaccinare, 
dumneavoastră, personal. Dar consiliul județean nu a făcut asta. 

    Nistor Laurențiu:  
    Vă mulțumesc. Haideți, că e prea mult! 
    Stimați colegi avem primul articol, cel la care a fost făcut  
amendamentul. Vă informez că în comisiile de specialitate 
amendamentul a fost respins și vă propun să votăm prin apel nominal 
art.1, în forma amendată: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    În urma apelului nominal, au fost obținute 4 voturi pentru 
(Arion Viorel, Chivu Cristina, Fekete Zoltan Iosif și Micula Dacian 
Claudiu) și 29 voturi împotrivă (Bădin Ion, Bălănesc Doinița Maria, 
Bârea Vasile, Bogdan Sever, Chiș Alexandru, Ciodaru Iulian Dacian, 

Coltescu Marin, Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, Gligor Dorin 
Oliviu, Goia Marcel Adrian, Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin Cosmin, 
Ivăniși Maria, Logofătu Daniela Maria, Mate Marta, Mutulescu Marius, 
Muzsic Robert Eugen, Nistor Laurențiu, Pârvuța Gabriel Ionuț, Popa 
Dorin Ioan, Rus Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, Șpan Ioan, 
Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Țambă Alin Adam, Zvîncă Adrian). 
    Nistor Laurențiu: 
    Cu 4 voturi pentru și 29 împotrivă, amendamentul a căzut, 
deci art.1 a fost adoptat în forma inițială.  
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    Art.2 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

A fost adoptat cu unanimitate de voturi (33). 
Art.3 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

A fost adoptat cu unanimitate de voturi (33). 
   Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Domnule președinte, n-am votat proiectul pe ansamblu! 
    Dan Daniel: 
    Nu se votează pe ansamblu, s-a votat pe articole. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Am înțeles. Îmi cer scuze, dar eu știam că se votează și pe 
ansamblu. 
    Nistor Laurențiu: 
    E mai greu, dar încet-încet vă obișnuiți dumneavoastră. 

    Micula Dacian Claudiu: 
    Dacă eu am votat împotrivă la art.1, cum se consemnează 
pe ansamblul proiectului? 
    Dan Daniel: 
    Hotărârea se votează pe ansamblu, dacă nu se votează pe 
articole.  
    Micula Dacian Claudiu: 
    Și eu am votat împotrivă la art.1. Asta înseamnă un vot 
împotriva… 
    Dan Daniel: 
    Dar la celelalte articole ați votat pentru, ceea ce înseamnă 
că vă contraziceți cu art.1. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Deci înseamnă că sunt împotriva proiectului de hotărâre. 
    Dan Daniel: 
    Este clar că așa e.  
    Micula Dacian Claudiu: 
    OK. 
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VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
operativ de acțiune pe timpul iernii 2021 – 2022 de la 15.11.2021 până 
la 31.03.2022 pentru drumurile aflate în administrarea Consiliului 
Județean 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 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 Planului operativ de acțiune 
pe timpul iernii 2021 – 2022 de la 15.11.2021 până la 31.03.2022 

pentru drumurile aflate în administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 
 

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii 
unor imobile-terenuri aparținând domeniului public 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. 
      Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri 
aparținând domeniului public al Județului Hunedoara: 
    Domnii consilieri județeni Bădin Ion și Demeter Ioan nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 31. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
VIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Județean Hunedoara pentru trimestrul III 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. 
      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 analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara 
pentru trimestrul II: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 31 voturi pentru și 2 
abțineri (Arion Viorel și Muzsic Robert Eugen). 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean 
Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru 
trimestrul III 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. 
      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 analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul III 
2021: 
    Domnii consilieri județenei Bădin Ion, Demeter Ioan și 
Mutulescu Marius nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 

astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 30. 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 28 voturi pentru și 2 
abțineri (Arion Victor și Muzsic Robert Eugen). 
 
 
 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind rezilierea 
Contractului de management nr.7489/29.05.2017. 
    Nistor Laurențiu: 
    Având în vedere prevederile art.139 alin.6, coroborat cu 
art.182 alin.4, din Codul Administrativ și ținând cont de faptul că 
contractul de management nr.7489/29.05.2017 este de natură 
personală, semnat de președintele consiliului județean și managerul 
teatrului din Petroșani, prezentul proiect de hotărâre este supus 
aprobării dumneavoastră prin vot secret.  
 
 



18 
 

    Nistor Laurențiu: 
    Înainte de a trece la votul secret, l-aș ruga pe secretarul 
general să vă facă niște precizări, pentru că așa este bine, să fim cu 
toții informați despre situația creată, cum s-a ajuns aici, să nu avem nici 
un dubiu. Domnule secretar general, vă rog! 
    Dan Daniel: 
    În prealabil, pentru rezilierea contractului din proiectul de 
hotărâre, a fost emisă Dispoziția președintelui consiliului județean prin 
care s-a reziliat contractul. În urma pronunțării sentinței nr.470/2021, 
pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, ni s-a impus un lucru foarte 
clar și suntem în faza de executare a ei, respectiv avem obligația să 
procedăm la evaluare. Am procedat la evaluare și, în urma evaluării, a 
fost stabilit un rezultat, a fost emisă o dispoziție. Dispoziția respectivă a 
fost contestată, a fost suspendată, iar la unul din considerentele 
sentinței, ceea ce am prezentat și în raport, se spune un lucru foarte 
clar, considerente care suntem în aplicarea lor. În speță, lipsește 
hotărârea consiliului județean ca autoritate publică deliberativă, în care 
să fie adoptată o decizie de reziliere, respectiv încetare a contractului, 
pe care președintele consiliului județean apoi s-o materializeze prin 
emiterea dispoziției de care am făcut vorbire.  

    În consecință, pentru aplicarea sentinței amintite, care la 
momentul respectiv este irevocabilă prin pronunțarea deciziei 978 de 
către Curtea de Apel Alba Iulia, avem obligația ca, în prealabil, să 
emitem o hotărâre de consiliu județean, după aceea să procedăm la 
emiterea dispoziției. Acest aspect instanța ni l-a motivat pe 
considerentul faptului  că inițial, pe Legea 215, autoritatea care era în 
competență la numirea în funcția de manager era consiliul județean. 
Între timp s-a modificat Codul Administrativ, a stabilit competența 
președintelui consiliului județean, dar în ciuda acestor aspecte de 
modificare prin Codul Administrativ, a reținut că, în prealabil, trebuie 
emisă o hotărâre de consiliu. 
    În fața dumneavoastră este proiectul de hotărâre, tocmai în 
vederea aplicării dispozitivelor din hotărârile judecătorești amintite. 
Ceea ce consider foarte important de arătat: potrivit prevederilor 
art.430 alin.2 din Codul civil, atât dispozitivul hotărârii judecătorești, cât 
și considerentele acesteia, sunt supuse autorității de lucru judecat și 
sunt obligatorii. Acest aspect ne pune în situația faptului împlinit, că 
aplicăm dispozitivele și sentințele, așa cum au fost pronunțate. Aspecte 
care, oarecum, sunt prezentate pe larg și în raportul de specialitate. Vă 
mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și eu. Doar un mic comentariu: domnilor 
colegi, nu putem să nu respectăm o hotărâre, o sentință 
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judecătorească. Trebuie să ne conformăm sentinței judecătorești și, ca 
atare, tocmai de aceea a apărut și această hotărâre de consiliu 
județean. Vreau să văd punctul de vedere al comisiilor de specialitate. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea consilierilor 
județeni? Vă rog, domnule Mutulescu! 
    Mutulescu Marius: 
    Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, nu putem să nu 
ținem cont de o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Dar 
nu pot să nu remarc modul în care consiliul județean, noi consilierii 
județeni, dumneavoastră, domnule președinte, ați fost pus în situația de 
a fi ridiculizat împreună cu noi și cu tot consiliul județean, în presă și 
peste tot, datorită bâlbâielilor celor din cadrul Serviciului juridic al 

consiliului județean. Pentru că într-un an de zile, dacă nu mai mult, de 
când au început aceste divergențe în instanță. Au fost nenumărate 
procese prin care s-au suspendat hotărâri de consiliu, hotărâri de 
punere în aplicare a dispozițiilor președintelui. Și toate acestea au fost 
făcute datorită faptului că oficiul juridic nu a respectat anumite 
regulamente pe care trebuia să le cunoască. Ori asta, degeaba 
spunem noi că acum suntem puși în fața faptului împlinit! Păi noi 
trebuia să avem juriști care să cunoască legea! Noi trebuia să avem 
oameni capabili să rezolve aceste probleme! Nu putem să ne jucăm 
de-a pus director și schimbat director un an de zile, să punem consiliul 
județean, Teatrul ID Sîrbu, într-o situație cum am pus-o acum! Și vă 
spun că, dacă se va mai întâmpla ca acest proces să mai dureze și 
Doamne ferește! să nu se termine odată, cei din oficiul juridic care nu 
sunt în stare să-și facă datoria, ar trebui să ne părăsească, să plece 
acasă. Pentru că salariile pe care dânșii le au îi și obligă. Am votat și 
am supus aprobării, împreună cu toți colegii, majorări de salarii, pentru 
ca să avem oameni competenți, să avem oameni care să cunoască 
legea. Se pare că nu-i avem. Pentru că nu este prima dată când, 
datorită acestor juriști, plătim bani pentru procese pierdute salariale. 
Cred că codul ăla al muncii nu este o noutate pentru nimeni. Și mai 
ales pentru juriști n-ar trebui să fie. Vă mulțumesc. 
    Consilierii județeni PNL nu vor participa la vot la acest 
punct. Mulțumesc. 
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    Nistor Laurențiu: 
    Deci dumneavoastră, consilierii județeni PNL nu veți 
participa la vot. 
    Mutulescu Marius: 
    Exact. 
    Nistor Laurențiu: 
    Am înțeles. Sigur că nici pentru mine n-a fost ușor și nu 
este ușor să vedem că se întâmplă multe lucruri. Dar trebuie să 
înțelegem clar că o hotărâre a instanței, indiferent cum este, este 
hotărâre de instanță. Vă mia pot face o precizare, dragi colegi, că noi 
nu am pierdut nici o hotărâre, ci au fost suspendate pe motive pe care 
eu, ca președinte al consiliului județean, nu doresc să le comentez. Eu 
nu sunt președinte al consiliului județean să comentez instanțele de 
judecată. Sunt pus să le respect hotărârea instanțelor de judecată.  
    Domnule secretar general! 
    Dan Daniel: 
    Domnule consilier, ați exagerat în modul cel mai urât. Deci 
vorbiți de niște aspecte pe care nu le cunoașteți, de juriști și așa mai 
departe. O să vă citesc o chestie foarte clară. Prin ordonanță de 
urgență, efect de lege primară, contract de management încheiat între 

ordonatorul principal de credite și manager, ordonanță din 2008, în 
vigoare. Niciodată n-ați aprobat acest contract, n-a fost în fața 
dumneavoastră, n-ați cenzurat, n-ați evaluat. Este pentru prima dată 
când ajungem în situația să stabilim această competență, să reziliem 
un contract de management. Nu aveți nici o competență, ca și consilier, 
să analizați aceste contracte. Este atributul sută la sută al ordonatorului 
principal de credite. Am mers în proces pentru că sunt niște dubii din 
mișcarea legislativă: 215, atribuțiile de atunci, atribuțiile de acum, 
atribuțiile din legislația specială, semnat contract între ordonator și 
manager. Nici nu le-ați văzut, nici nu le-ați aprobat, nu se pune 
problema. E suspendat, ca un dubiu pentru instanță. Pasul unu.   
  Pasul doi: ați vorbit de anulări. Nu există anulări. Există 
suspendări, este altceva. Suspendare până la clarificare, după aceea 
urmează anularea. Iar jignirea dumneavoastră nu-și găsește rolul aici, 
în această discuție. Când vorbim de instanțe care dau soluții bune, mai 
puțin bune, foarte bune, suntem în faza de executare. Și nu are o 
problemă consilierul juridic, partea în contract, consiliul județean, 
reclamantul. Are o problemă de executare. Asta-i tot ceea ce se poate 
povesti. Dacă nu gândim așa, nu respectăm justiția în pașii ăștia. Și n-o 
să fac dezbatere pe temă juridică, câte sentințe, 40% anulate și 
modificate în România. Nu fac dezbaterea asta cu dumneavoastră. Vă 
repet: nu există nici o sentință de anulare a unei hotărâri în care 
dumneavoastră să deliberați. 
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    Mutulescu Marius: 
    Domnule secretar, vreau să vă spun că acum câțiva ani eu 
am trecut prin această formă de care spuneți dumneavoastră și am 
câștigat un proces, pe care consiliul județean a trebuit să plătească 30 
de mii de euro pentru incompetența unor juriști. Ca să fim foarte bine 
lămuriți. 
    Doi: nu sunt împotriva respectării unei sentințe judecătorești 
și chiar am spus asta de la început. Dar faptul că pierdem bani din 
consiliul județean pentru incompetența unor juriști, cu asta… ar trebui 
careva să treacă pe la casierie, să-i achite, dintre cei care pierd aceste 
procese și care le inițiază, domnule secretar. Vă mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Repet: nu avem nici o hotărâre pierdută. Sunt hotărâri 
suspendate. E diferență ca între cer și pământ. Una-i să fie o hotărâre 
de instanță prin care noi am pierdut clar și să iei măsuri împotriva cuiva 
care se face vinovat și alta este să ai o hotărâre suspendată, pe motive 
pe care – în calitatea mea de președinte – nu le comentez. Încă o dată: 
sunt pus aici să respect legea și hotărârile instanțelor. Pentru mine 
acesta este principalul motiv pe care îl respect și cred că așa trebuie să 
facem cu toții. Dacă mai sunt intervenții? 

    Micula Dacian Claudiu: 
    Eu cred că dumneavoastră încercați să induceți ideea că 
sentința este obligație pentru noi, pentru consiliul județean, de a vota 
pentru încheierea contractului. Eu cred că oportunitatea deciziei ne 
revine nouă. 
   Nistor Laurențiu: 
    Domnule consilier, mă scuzați că vă întrerup! Nu vă permit, 
domnule consilier județean, să-mi spuneți că doresc să induc treaba 
asta! Dar nu vă e rușine să-mi spuneți mie, în plenul consiliului 
județean … 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Păi ați spus că trebuie să respectăm o hotărâre. 
    Nistor Laurențiu: 
    Ar trebui să vă fie rușine să-i spuneți președintelui 
consiliului județean că dorește să inducă în atenția consilierilor județeni 
un lucru necorect! Vă rog foarte mult și vă atenționez! 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Deci oportunitatea deciziei de a respinge sau aproba … 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule consilier județean, verificați-vă vocabularul! Eu nu 
v-am jignit niciodată. Prea jigniți! 
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    Micula Dacian Claudiu: 
    Eu nu v-am jignit deloc. Doar am spus că încercați, 
probabil. Dar oportunitatea deciziei de a … 
    Nistor Laurențiu: 
    Dar să induci în eroare pe cineva, ce e asta? Pricepi ceva? 
Ia DEX-ul, domnule consilier! 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Dar dumneavoastră ați spus, mai devreme, asta!     
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule consilier, ia DEX-ul limbii române și la următoarea 
ședință vii cu el, să mi-l explici, ce înseamnă când încerci să-i induci 
cuiva! Mulțumesc! 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Deci sunteți de acord cu mine, că oportunitatea deciziei 
revine plenului consiliului județean. Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Eu sunt de acord cu hotărârea instanței. Atât! 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Care nu este o obligație pentru plen. 
    Nistor Laurențiu: 

    E impresia lui Micula. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Asta spun: nu este o obligație pentru noi să votăm acum … 
    Nistor Laurențiu: 
    Pentru impresia lui Micula, îl trimit să se specializeze și 
juridic, dacă dorește să se chiar contrazică cu președintele consiliului 
județean. Să mai studiați un pic și asta. Și să nu jigniți. Când 
președintele consiliului județean își va permite să jignească vreun 
consilier județean, atunci vă permit și eu! Dar, deocamdată, avem un 
an de zile de muncă, în care eu nu mi-am permis să jignesc nici un 
consilier județean. Încă o dată vă spun: să vă fie rușine! Dacă aveți 
bunul simț să vă fie rușine. Să-mi spuneți mie azi, în plenul ședinței, că 
încerc să induc consilierilor județeni o treabă! Mi-ar crăpa obrazul de 
rușine! Se pare că-l aveți atât de gros, încât nu vă crapă obrazul de 
rușine să-mi spuneți, în plenul consiliului județean … 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Vă rog frumos să încetați! Nu stau aici să vă ascult cum mă 
jigniți dumneavoastră pe mine! 
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă nu stai, ușa este deschisă, domnule consilier, să nu 
mai jignești pe nimeni! Eu doar își relatez faptele pe care le-ai făcut 
astăzi! Și ești pasibil de a te da în judecată pentru ce vorbești prostii! 
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Dar n-o fac, pentru că nu mă cobor la nivelul dumitale! Să fie pentru 
ultima dată când îți mai permiți așa ceva! 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Este o opinie politică, nu știu dacă-i cazul de judecăți. 
    Nistor Laurențiu: 
    La dumneavoastră-i opinie politică. Da, aveți dreptate! Este 
presa, este televiziunea, văd care face opinii politice și care doresc să 
se dea în stambă acum! Asta vă place! Așa procedați la nivel național, 
ați luat exemplu și la nivel județean! Dar nu vă permit, să fie foarte clar 
că nu vă permit să mă jigniți! 
     Micula Dacian Claudiu: 
    Nu v-am jignit deloc.  
    Nistor Laurențiu: 
    Nu interveni peste mine, te rog frumos! Eventual ridici mâna 
frumos, că vrei să iei cuvântul, da? Am stabilit o dată cum se face în 
consiliul județean. Mulțumesc. 
    Stimați colegi, ne-am aprins un pic. Așa-i când te jignesc 
oamenii și trebuie să suporți toate jignirile tuturor. Asta e! N-am zis de 
domnul Mutulescu, ferească Dumnezeu!, că nu m-a jignit. A spus o 
părere corectă. Nici n-am intervenit. Dar când cineva spune că 

președintele consiliului județean încearcă să inducă consilierilor 
județeni să facă ceva, asta este grav! Mai grav de așa nu se poate! În 
fine, trecem peste asta. Nu e nici primul, nici ultimul care m-a jignit și 
suport. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Haideți să fim serioși! Asta nu-i jignire. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă haideți să fim serioși, să fii serios dumneata! Crezi că 
toți care suntem aici suntem neserioși? Te rog frumos încă o dată: 
verifică-ți vocabularul! Bea apă, să nu faci praf! E bine, bea apă, e bun! 
Te felicit că măcar bei apă! 
    Stimați colegi, întrucât este vorba de o persoană, așa cum 
prevede legea, votul trebuie să fie secret și îl vom face cu buletine de 
vot. Se ia o pauză, se fac buletinele de vot și vă rog să pregătiți 
comisia, se trece la vot și strigați nominal prezența fiecăruia, mai puțin 
cei din online, care nu pot vota.  
    Chivu Cristina: 
    PNL nu va participa oricum la vot. Colegii noștri din online 
oricum nu participă.  
    Nistor Laurențiu: 
    Da, doamnă, dar nu v-am cerut părerea, doamnă! Eu am 
spus clar că cei din online nu pot să voteze, că e vot secret. A spus-o 
domnul Mutulescu, liderul dumneavoastră de grup, că consilierii PNL 
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nu participă la vot. Vă apreciez hotărârea dumneavoastră, fiecare este 
liber să aleagă. Mulțumesc. Domnule secretar, vă rog să vă ocupați! 
    Dan Daniel: 
    Dacă-mi permiteți! Avem buletinul de vot și vă citesc ce 
scrie și pe buletinul de vot. Exercitarea votului secret se face prin 
aplicarea ștampilei VOTAT în chenarul cu DA, dacă sunteți de acord cu 
adoptarea proiectului de hotărâre, în chenarul cu NU, dacă nu sunteți 
de acord cu adoptarea proiectului. Scrie și pe buletinul de vot.  
    Se procedează la exercitarea votului secret pe baza 
apelului nominal făcut de doamna consilier județean Dunca Victoria 
Alina, după care se ia o pauză pentru numărarea voturilor și întocmirea 
procesului verbal privind stabilirea rezultatului votării.  

După pauză 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor colegi, vă rog să luați loc în sală! Cei trei consilieri 
județeni care participă la ședință online sunt logați? Ne auziți toți? 
    Stimați colegi, înainte de a da cuvântul secretarului general 
al județului, pentru a prezenta procesul verbal de numărare a voturilor, 
vreau să vă spun câteva cuvinte, de care ar trebui să ținem cont. În 
politica asta a noastră dâmbovițeană, așa de ușor ne-am învățat să 

jignim, să lovim într-o parte și-n alta! Eu am spus-o și-o repet: atât timp 
cât voi fi președinte al consiliului județean, nu permit să facem așa 
ceva și dezavuez orice încercare de a jigni pe cineva, fiindcă la urma 
urmei toți avem același drept, nu suntem unii mai presus de alții. Și, ca 
atare, cred că sunt în asentimentul dumneavoastră și n-o să mă puteți 
refuza, rog staff-ul tehnic, fiindcă ședința este înregistrată, să verifice 
cuvântul pe care l-a spus domnul Micula. Se pare că n-am înțeles eu 
bine. Am înțeles că domnul Micula a spus că eu încerc să induc votul, 
dar se pare că domnul Micula s-a exprimat că impun. Mai grav! După 
ce vom constata de la staff-ul tehnic, vă vom comunica cum procedăm 
mai departe. Cred că-i bine așa, să terminăm odată cu jignirile acestea, 
indiferent cine suntem! Indiferent de la ce partid suntem, n-avem voie 
să jignim pe nimeni, doar avem voie să ne respectăm, dacă avem bun 
simț. În momentul când ne dispare și bunul simț, e normal că atunci ne 
comportăm ca pe maidan. Vă mulțumesc și sper că n-aveți nimic ca 
staff-ul tehnic să verifice și să ne pună la dispoziție înregistrarea la 
următoarea ședință, exact cu cuvântul pe care l-a folosit. Fiindcă a 
impune este mult mai grav decât că încerc să induc. Sunt foarte calm, 
accept orice, dar … Vă mulțumesc. 
    Dau cuvântul, stimați colegi, domnului secretar general al 
județului, pentru a prezenta procesul verbal de numărătoare a voturilor. 
    Domnul Dan Daniel, secretarul general al județului, prezintă 
procesul verbal de numărarea voturilor și stabilire a rezultatului votării, 
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din care rezultă că au fost exprimate 26 voturi, din care 25 voturi 
valabile și un vot anulat. Prin opțiunea de vot DA din buletinul de vot, 
au fost exprimate 23 de voturi, iar prin opțiunea NU au fost exprimate 2 
voturi.  
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc! Conform procesului verbal de numărare a 
voturilor, prezenta hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi pentru. 
     
     
 

 
XI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea de la 
bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării 
acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 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. 

      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 utilizarea de la bugetul Județului 
Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor 
desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2021: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 
 

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
achiziţionării de către Teatrul Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani a  
serviciilor juridice specializate, de asistență și reprezentare în justiție. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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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 achiziţionării de către 
Teatrul Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani a serviciilor juridice 
specializate, de asistență și reprezentare în justiție: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 31 voturi pentru și 2 
abțineri (Fekete Zoltan Iosif și Micula Dacian Claudiu). 
 
 
 
 

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația 

”Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu din România” Filiala Zonală 
Brad, pentru realizarea în comun a unor evenimente de interes 
județean. 
    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. 
    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. 
    Nistor Laurențiu: 
    Înainte de a supune votului dumneavoastră acest proiect de 
hotărâre, vreau să-l felicit pe domnul general Bârea pentru această 
acțiune. Într-adevăr, este o acțiune de suflet, o acțiune în care 
comemorăm niște semeni de-ai noștri, care au fost împușcați la Salcia 
Roșie. Este o tragedie pentru poporul nostru și cred este bine să ne 
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aplecăm frunțile în fața celor care și-au dat viața pentru salvarea 
noastră, a României, a românilor. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația 
”Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu din România” Filiala Zonală 
Brad, pentru realizarea în comun a unor evenimente de interes 
județean: 
   Domnul consilier județean Bârea Vasile 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). 

 
 
 
 

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea de 
preluare temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a 
sectorului de drum județean 664A, cuprins între km.8+300 și km.9+300, 
sector de drum aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Lupeni, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare. 
    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 solicitarea de preluare temporară în 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara a sectorului de drum 
județean 664A, cuprins între km.8+300 și km.9+300, sector de drum 
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aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lupeni, în 
vederea realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 
 
 

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modificării acordului de parteneriat cu privire la proiectul ”Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Deva”, în cadrul Programului Operaţional 
Infrastructură Mare 2014– 2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății 
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul 
specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 

– 19. 
    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. 
    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. 
    Avram Costel: 
    La acest punct, vreau să vă spun că toți banii pe care 
consiliul județean i-a alocat anul trecut spitalului județean pentru lupta 
împotriva COVID… s-au dat mulți bani, dar, din păcate, achizițiile 
făcute de conducerea militară a spitalului județean au fost declarate de 
Curtea de Conturi ca ilegale. De aceea, noi facem acest proiect, vom 
lua banii pe POIM, dar banii pentru achizițiile ilegale din timpul 
conducerii militare nu-i vom lua. Spitalul județean pierde aproximativ 2 
milioane de lei. Mulțumesc.  
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    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
acordului de parteneriat cu privire la proiectul ”Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Deva”, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 
2014– 2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19: 
    Domnii consilieri județeni Bădin Ion și Demeter Ioan nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este  31. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea modului 
prin care Consiliul Județean Hunedoara va promova campania de 
vaccinare împotriva COVID-19. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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 stabilirea modului prin care Consiliul 
Județean Hunedoara va promova campania de vaccinare împotriva 
COVID-19: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2021, 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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare 
în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2021, 
precum și modificarea programului de investiții anexă la buget: 
    Domnii consilieri județeni Bădin Ion, Demeter Ioan și 
Mutulescu Marius nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 
astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 30. 

- Cine este pentru ? 

- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 28 voturi pentru și 2 
abțineri (Arion Viorel și Muzsic Robert Eugen). 
 
 
 
 

XVIII. 
 

    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor 
de venituri și cheltuieli pe anul 2021, virărilor de credite în cadrul 
aceluiași capitol al bugetului, ale unor instituții aflate în finanțarea 
Consiliului Județean 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. 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
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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 rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021, virărilor de credite în cadrul aceluiași 
capitol al bugetului, ale unor instituții aflate în finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara: 
    Domnul consilier județean Mutulescu Marius 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 30 voturi pentru și 2 
abțineri (Arion Viorel și Muzsic Robert Eugen). 
 
 
 
 

XIX. 
 

    Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe 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. 
    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 utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2021: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 31 voturi pentru și 2 
abțineri (Arion Viorel și Muzsic Robert Eugen). 
 
 
 
 

XX. 
 

    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de 
ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile 
instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean 
Hunedoara pentru anul școlar 2021-2022 – semestrul I. 
    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. 
    Nistor Laurențiu: 
    Eu vreau să vă mulțumesc, domnilor consilieri județeni, 
pentru că ne-am gândit și la această acțiune deosebită pentru elevii cu 
probleme. Și sperăm ca, semestrial, să găsim soluții ca să fie mai bine.  
    Mate Marta: 
    Domnule președinte, dacă-mi permiteți, și eu aș dori să 
mulțumesc pentru faptul că, față de anul trecut, a fost o creștere de 100 
lei/elev. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumim și noi, doamna consilier Mate. Aveți dreptate, 
este o creștere destul de bună. Dar ne dorim cu toții ca anual sau 
semestrial, dacă putem, să facem așa ceva. Ar fi ceva benefic pentru 
acei copilași care au nevoie. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării burselor 
de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile 
instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean 
Hunedoara pentru anul școlar 2021-2022 – semestrul I: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 
 

x 
Întrebări, interpelări 

 
    Ivăniși Maria: 
    Domnule președinte, aș vrea să intervin, dacă se poate. Aș 
vrea foarte mult să mulțumesc conducerii consiliului județean, 
aparatului de specialitate al consiliului județean și colegilor consilieri 
județeni pentru proiectul prin care s-au realizat parcările din zona de 
agrement care duce în stațiunea Straja, precum și pentru proiectul 
aprobat astăzi, prin care urmează să se efectueze lucrări de reabilitate 
și modernizare la drumul spre stațiunea Straja. Este o investiție foarte 
importantă, aduce o contribuție la dezvoltarea economică a zonei și 
dezvoltarea turismului în stațiune, având în vedere că, în prezent, 
turismul reprezintă principala alternativă la minerit, aflat în regres. 

Stațiunea Straja a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare continuă și este 
un punct important pentru cetățenii Văii Jiului și ai județului Hunedoara. 
Vă mulțumesc tuturor! 
    Nistor Laurențiu: 
    Eu vă mulțumesc în numele tuturor celor care le-ați 
mulțumit; în numele meu nu pot să vă mulțumesc, că ați zis că 
președintele nu a avut nici o contribuție. Așa că … Vă mulțumesc 
pentru atenția pe care ați supus-o pentru consilierii județeni. Doamne 
ajută să putem face cât mai multe asemenea lucruri bune! Dacă mai 
sunt colegi? 
    Mutulescu Marius: 
    Domnule președinte, aș vrea să vă rog ca în următoarele 
ședințe doamna arhitect șef al județului, pe care nu am văzut-o până 
acum la nici o ședință de consiliu, să ne facă o prezentare asupra 
modului în care dânsa vede dezvoltarea anumitor zone din județul 
Hunedoara. Și aici mă refer și la Valea Jiului, care este rămasă în 
urmă, la modul în care gândește să facă o sistematizare a zonei, 
proiectele pe care dorește să le implementeze. Să ni le pună și nouă 
pe un suport video și să mai punem și noi niște întrebări legate de 
arhitectura județului. Vă mulțumesc! 
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    Nistor Laurențiu: 
    Corectă propunerea dumneavoastră. La următoarea 
ședință o să o invităm, să vă dea răspunsurile pe care le-ați solicitat. E 
bine, mulțumesc din suflet. 
    Ciodaru Iulian Dacian: 
    Domnule președinte, stimați colegi, ținând seama că 
consiliul județean, de-a lungul timpului, chiar și acum, în această 
ședință, a aprobat diverse modalități de a mediatiza campania de 
vaccinare anti covid, că de fapt consiliul județean alocă sume de bani 
spitalului județean, de fapt tot pentru COVID, am o rugăminte la 
dumneavoastră. Să găsim orice formă de finanțare și pentru un 
segment din această campanie care nu este ajutorat. Și aici mă refer la 
voluntarii care participă la drive thru Deva. La Crucea Roșie fac 
referire. Să găsim o formă de finanțare pentru Crucea Roșie, pentru că 
și ei se implică și sunt o parte importantă în acest proces de vaccinare 
anti covid. Tinerii de la voluntariat. Noi, grupul Pro România, am căzut 
de comun acord să găsim o formă de a sponsoriza Crucea Roșie Deva 
cu o parte din cotizația noastră și așa aș ruga fiecare consilier județean 
să facă acest gest de solidaritate cu voluntarii de la Crucea Roșie, care 
ne ajută pe toți când mergem să ne vaccinăm. Asta e rugămintea mea: 

ca și consiliul județean să găsim o formă de finanțare pentru Crucea 
Roșie și îmi doresc, așa cum spunea colega mea Maria Ivăniși, eu îmi 
doresc să vă mulțumesc, pentru că sunt sigur că vom găsi o soluție 
pentru Crucea Roșie Deva.  
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și vă promit că pentru ședința de luna 
viitoare vom găsi o soluție. Și vă mai informez, dragi consilieri încă un 
lucru: ori de câte ori intru pe poarta spitalului, nu în calitate de pacient,  
intru să verific investițiile pe care le avem și nu sunt puține. La ora 
actuală, la spitalul județean se execută reparația capitală a spitalului 
județean, reparație la UPU, o construcție nouă la UPU, o construcție 
nouă la ceea ce va rămâne pentru internări de zi, dar suntem nevoiți – 
așa cum v-am explicat și rândul trecut – s-o facem acum. Ca să putem 
lucra pe fonduri europene la UPU, trebuie să facem construcția asta din 
fondurile consiliului județean. Și altă investiție este laboratorul de 
radiologie. Ori de câte ori intru acolo, sunt asistentele care lucrează pe 
salvare și cele de la UPU. Trebuie să găsim o soluție, pentru că le-au 
fost tăiate din sporuri și au cele mai grele condiții de lucru. Trebuie să 
le analizăm cu cea mai mare responsabilitate care ne caracterizează 
pe toți și să găsim soluția să dăm acele sporuri. Nu putem, mai ales 
personalul care este cel mai mult implicat în salvarea de vieți omenești, 
să-i lăsăm fără aceste sporuri. Trebuie să le aducem cel puțin la nivelul 
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acesta, dacă nu mai bine. Și atunci, pentru următoarea ședință să 
găsim soluții pentru tot.  
    De asemenea, ieri am fost în Valea Jiului. Am avut la 
Vulcan întâlnirea pe ITI Valea Jiului. Vă asigur, dragi colegi, că va fi 
unul dintre proiectele care se va aproba și cred că în regiunea V Vest 
va fi cam singurul pe ITI și  printre puține în România, fiindcă Valea 
Jiului are un specific aparte, este total zonă urbană și avem șansele 
cele mai mari de a prinde acest proiect. S-a ales conducerea ITI Valea 
Jiului, iar președinte este domnul profesor Radu Sorin, rectorul 
Universității din Petroșani. Vicepreședinte este cineva de la un ONG, 
cineva din partea primăriilor, secretarul de la Primăria Petroșani, deci s-
au ales între ei, fiecare cum au dorit. Și mă bucură un lucru: toți 
spuneau că trebuie să găsească în conducerea ITI Valea Jiului oameni 
profesioniști, care pot să facă ceva. Am rămas impresionat, ne vom 
implica și noi, consiliul județean.  La acest ITI a participat și directorul 
ADR Vest, domnul Sorin Maxim, împreună cu vreo patru specialiști: 
juriști, economiști, care sunt alături de noi cu tot sufletul, ca să putem 
să implementăm acest program. Vă promit că n-o să dăm eșec și că 
implementăm acest program, fiindcă trebuie să facem orice pentru 
dezvoltarea Văii Jiului.   

    După ce am plecat din Valea Jiului, ne-au convocat la 
Deva, la ședință. Am venit aici, la ședință, împreună cu administratorul 
public și cu domnul Sorin Maxim și s-a pus problema de Drumul 
Regelui, care pleacă de la Petriș și vine până la Vața. Este un drum 
extraordinar de frumos, ar fi foarte bine dacă l-am putea realiza; sper 
să-l realizăm și ne vom implica. A fost prezent și un vicepreședinte al 
Consiliului Județean Arad și am stabilit foarte clar că ne vom implica, 
cele două județe, pentru a face un proiect comun, în așa fel încât să-l și 
susținem împreună în cadrul regiunii V Vest. Înainte de asta, am avut o 
ședință pe Regiunea de Vest, cu cei patru președinți de consilii 
județene, și am stabilit clar că toți patru susținem această investiție, așa 
că șansele sunt foarte mari. Este o zonă mirifică, o zonă care unește 
două județe, iar de la Vața avem intenția de a face – pe alt ITI, în care 
sunt alte cinci județe: Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara, Arad – Drumul 
Iancului. Sunt lucruri care, dacă le putem realiza, sunt pentru 
dezvoltarea județului și a acestei zone. Sunt multe proiecte pe care 
împreună le hotărâm, împreună vom lua cele mai bune decizii, în așa 
fel încât fiecare zonă în parte a județului să nu se simtă dezavantajată. 
Dorim să dezvoltăm județul Hunedoara, nu pe structuri politice, ci pe 
necesități, efectiv necesități  administrative.  
    Eu vreau să vă mulțumesc și pentru faptul că ați aprobat și 
banii pentru drumurile județene. Deși n-am putea spune că sunt 
suficienți, dar trebuie să mulțumim guvernului și pentru câți au venit. 
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Vor fi cheltuiți sută la sută acolo unde trebuie. Lucrările pe Culoarul de 
Nord merg foarte bine, doar o singură observație am avut ieri din 
partea directorului ADR Vest. Trebuie să discutăm cu constructorii -  
sunt trei firme care construiesc, fiecare a câștigat câte un tronson – să 
atragă banii pe fonduri europene. Ei au început, lucrează, sunt în grafic 
cu lucrările, dar n-au solicitat nici un ban. Sigur că lucrează pe banii lor, 
asta nu este rău. Rău este că apărem la nivel de județ că nu am atras 
fonduri. Și, ca atare, săptămâna viitoare, cred că luni, o să-i convoc pe 
toți la mine, să-i oblig să-și ia cel puțin avansul pe care trebuie să-l ia 
pe fiecare lot în parte. Ca să nu mai apărem cu zero atragere de 
fonduri europene. 
    S-a dus povestea că vrem să cedăm - nu știu cine a venit 
cu ideile acestea năstrușnice… V-am informat la timpul potrivit despre 
drumul de la Orăștie la Sarmizegetusa. Da, dragi colegi, și acel drum 
vă promit că se va face. Dar gurile rele sau oamenii binevoitori spun că 
Nistor vrea să renunțe la acel drum și banii de pe acel drum să-i băgăm 
pe Drumul Iancului. Nicidecum! Sub nici o formă, dragi colegi! Noi am 
aprobat odată indicatorii pentru această treabă, i-am votat. Credeți că 
trec peste votul dumneavoastră? Misiunea mea este ca, împreună cu 
colegii mei, președinții de la ADR Vest, să găsim soluții și pentru 

Drumul Iancului, să găsim soluții și pentru Drumul Regelui, să găsim 
toate soluțiile și pentru Valea Jiului, așa cum este necesar.  
  Alte intervenții? Poftiți, domnule Mutulescu! 
    Mutulescu Marius: 
    Domnule președinte, dați-mi voie să îi rog pe colegii care 
fac parte din ATOP să discute în ședința de astăzi sau măcar să 
intervină pe lângă autorități cu următoare problemă. După cum știm 
toți, luni este comemorarea morților și aglomerația în cimitire și în zona 
cimitirelor e foarte mare. Trebuie neapărat să se simtă prezența 
jandarmeriei, a poliției, pentru a descuraja anumite acțiuni ale hoților și, 
în același timp, pentru a sprijini oamenii, având în vedere că sunt 
oameni în vârstă, oameni cu probleme. Ar fi bine să se țină cont de 
acest lucru. Mulțumesc.   
    Nistor Laurențiu: 
   Da, aveți perfectă dreptate. Și îl rog pe domnul Ștaier ca în 
ședința de astăzi să ridice problema aceasta. Ați văzut cum – în alte 
părți și sperăm să nu se întâmple și la noi așa ceva – la cimitire stau la 
rând să-și îngroape morții. Să ne rugăm lui Dumnezeu să trecem peste 
această fază. Facem tot ce este posibil și, așa cum v-am spus de multe 
ori, orice ban investit pentru sănătate nu este mult. Și nu vom face 
rabat niciodată, tot ce este necesar să investim în această perioadă 
pentru sănătate este foarte bine. V-am informat că am reușit să mai 
creăm încă 20 de locuri pentru COVID, avem 50 de locuri create la 
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Geoagiu. Deocamdată, situația este sub control. Dar vă informez și pe 
dumneavoastră, am discutat și cu domnul prefect și îi mulțumesc, și 
dumnealui, și directorului de la DSP, domnul Mezei, pentru că au fost 
foarte receptivi să convocăm medicii de familie. Fiindcă nu este posibil, 
domnilor consilieri județeni, ca un medic de familie să trimită direct, să 
dea telefon la urgențe și să trimită cu salvarea un om care vine cu 
saturație de 98-99-100%. Și toate containerele de la salvare de la UPU 
Deva sunt pline. Timp în care, acel om poate fi dirijat direct de cei de la 
salvare sau de medicul de familie, fie la Geoagiu, fie la Brad, fie la 
Simeria, fie în altă parte. Deva este pentru cazurile cele mai grele și 
trebuie să avem locuri pentru cazurile cele mai grele, ca să facem față. 
Doamne ferește să ne blocăm! Că lumea ne judecă foarte rău și eu le 
dau dreptate. Suntem puși în funcțiile respective ca să facem tot ce 
putem pentru sănătatea oamenilor. Orice om care dispare, indiferent de 
vârstă, este un suflet de om și nu ne este indiferent dacă se întâmplă 
așa ceva. 
    Alți colegi? Domnule Zvîncă! 
    Zvâncă Adrian: 
    În atenția dumneavoastră pentru Valea Jiului, v-aș ruga, 
dacă aveți timp, să vă adresați atenția și finanțările și către căminul de 

bătrâni de la Lonea sau Centrul de îngrijire și asistență pentru 
persoane adulte cu dizabilități nr.1 Petrila, așa cum am văzut că este 
numit în unul din proiectele de hotărâre votate astăzi. Eu am fost acolo 
în urmă cu aproximativ un an, într-o acțiune de ajutorare a persoanelor 
care sunt internate în acel cămin. Cred că ar fi de bun augur ca acolo 
să se desfășoare o investiție mai consistentă, iar  imobilele, nu știu cu 
să spun, sunt într-o stare care … Probabil au toate avizele sanitare 
necesare, nu contest acest lucru, dar cred că ar fi mult de lucru acolo, 
ca să fie condițiile locative în regulă.  
    Nistor Laurențiu: 
    Am înțeles și vă mulțumesc pentru propunerea făcută. Sigur 
că trebuie să fie în atenția noastră toate unitățile sanitare. In același 
timp, vă spun că, indiferent cât am vrea, nu le putem cuprinde într-un 
an de zile. Dar tot ce este posibil trebuie să facem, fiindcă repet: 
salvarea de vieți omenești trebuie să ne fie primordială nouă, consiliului 
județean, DSP, spitalelor. Dar trebuie să ținem cont că - și v-o spun cu 
tristețe – medicii de la UPU, SMURD, de la contagioase, sunt efectiv 
epuizați. Plâng de câte ori ne întâlnim. Trebuie să le mulțumim din 
suflet pentru efortul pe care îl depun în această perioadă. Vă spun că 
nu este ușor să stai aproape 24 de ore la muncă, să mergi acasă 8 ore 
să te odihnești și iar să o iei de la început. Nu este ușor. Este un 
exemplu de dăruire a medicilor în această perioadă și eu vreau să le 
mulțumesc și prin intermediul dumneavoastră, prin intermediul 
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televiziunilor, al presei, pentru efortul pe care îl fac pentru județul 
nostru. 
    Poftiți, domnule Chiș! 
    Chiș Alexandru: 
      Domnule președinte, domnilor consilieri, am o rugăminte la 
dumneavoastră. Eu n-am aflat, până în urmă cu 2-3 săptămâni faptul 
că SC APAPROD este în subordinea consiliului județean. Vă dau 
cuvântul meu de om. 
    Nistor Laurențiu: 
    Te faci de minune atunci. 
    Chiș Alexandru: 
    Numai puțin! Domnule președinte, am o rugăminte, ca să 
fiu scurt, să nu-i mai reținem pe colegi. Dați-i dispoziție domnului Arion, 
managerul acestei societăți, să se țină de muncă cu oamenii pe care îi 
are în subordine, nu de ciubucuri particulare! Dacă nu este în stare, să-
și dea demisia! Iar dacă nici așa nu vrea, eu vă promit aici, față de toți 
colegii, voi face o campanie la nivel de municipiu Hunedoara și de 
județ, pentru a ne retrage din această asociație. Suntem capabili să ne 
facem noi una a noastră. Pentru că cine a făcut prostia și a cedat 
serviciul de apă și canalizare de la municipiul Hunedoara, a făcut cea 

mai mare prostie din viața lui. Vine și spune: păi n-avem oameni, dați-
ne dumneavoastră oameni! Păi ce, eu sunt manager? Eu să-ți angajez 
oameni? Sau cine? Nistor, președintele consiliului județean?  
    Domnul Costel Avram este lângă dumneavoastră. I-am 
chemat pe cei care răspund de la Hunedoara, pe stradă. O să vă explic 
în câteva cuvinte. Canalul pe care l-au băgat în urmă cu patru ani nu a 
fost tasat cum trebuie, s-a lăsat în jos 20-30 cm. Dacă s-a lăsat într-o 
parte, numai sub poartă la mine, nu-i nici o problemă, dar s-a lăsat 
lângă gura de aerisire a gazului, lângă conducta de gaz, a dat afară 
asfaltul. Dacă mai vine unul cu o mașină de tonaj mare, acolo se poate 
întâmpla o explozie. Nu numai la mine, ci și la vecinul din lateral la fel. 
După ce l-am sunat, am vorbit cu toți factorii de conducere de la 
dumnealor, am crezut că sunt de bună credință. I-am chemat să vină, 
să vadă, să se lămurească și să repare. Dar au trecut patru luni și nu 
au venit.  
    L-am sunat pe domnul Costel Avram. Domnul Costel Avram 
– n-aș vrea să folosesc cuvinte grave, o să le folosesc doar când sunt 
numai eu cu dânsul – mi-a promis: mâine dimineață, domnule Chiș; mă 
duc la Petroșani până la amiază și apoi vin la fața locului. Dacă ați venit 
dumneavoastră, a venit și dânsul. L-am așteptat până seara, la ora 
nouă, n-a venit. Era pe facebook, în Parâng. Să nu vă spun ce i-am 
spus atunci, că nu-i frumos. Eu știu că la noi, în special în Ardeal, pe 
timpul când m-am născut eu, dar și mult mai încoace, cuvântul ținea loc 



39 
 

de ștampilă. Acum, cu cuvântul unor asemenea oameni, care te țin o zi 
întreagă să-i aștepți, poți să faci ceva cu el, să nu spun ce!  
   Vă rog să-l întrebați, dacă n-ați fost informat, dar știu că ați 
fost, pentru că domnul Arion, după ce l-am sunat eu și a fost la fața 
locului, a sunat la consiliul județean: cum își permite Chiș să mă sune 
pe mine? Dar cine-i acesta, domnule? Al cui tată și nepot este? Vreți să 
vă spun eu ale cui interese le ține și le face? Ale balastierelor, ale 
abatoarelor și așa mai departe! Vă pot da nume, dacă vreți. Nu se 
poate așa ceva, domnule! Nu faptul că sunt eu, dar vă mai pot spune 
străzi din municipiul Hunedoara, care nu se pot asfalta, din cauză că 
domnul nu vine să schimbe țevile care-s vechi de 30 de ani, în 
cartierele mai vechi. 
    Păi, dacă-i sub conducerea noastră, sub tutela consiliului 
județean, vă rog frumos să luați măsurile necesare! Ca să nu ziceți că 
eu vorbesc tâmpenii, vă rog să trimiteți pe cineva, ca să vadă ce-i la 
fața locului. 
    Nistor Laurențiu: 
    Mulțumesc pentru conferința de presă susținută! Ai reușit să 
te faci de toată minunea! Pe un consilier județean care, după un an de 
mandat, nu știe ce este în subordinea consiliului județean, eu îl rod să-

și dea demisia.  
    Chiș Alexandru: 
    Prima dată să și-o dea el! 
   Nistor Laurențiu: 
    Vorbesc eu! Când vorbesc eu, domnule Chiș, mă asculți. 
Când ai vorbit dumneata, te-am ascultat eu, da? Eu nu te-am întrerupt 
nici măcar o secundă. Ți-am acceptat pledoaria de toată minunea și 
acum trebuie să-ți răspund. Sigur că suntem dornici să vorbim, că-i 
presa aici. Dar vorbiți numai prostii. În momentul în care spui că nu știi 
că APAPROD e în subordinea consiliului județean, este o gafă enormă.  
    Doi: dacă te întreb despre master-planul județului, ai habar 
ceva de el? Dacă n-ai - și știu sută la sută că n-ai habar – îți spun eu. 
În 2016, când pentru șase luni de zile am fost președinte al Consiliului 
Județean Hunedoara, Au venit la mine cei de la APAPROD cu master-
planul județului și am constatat că 21 de uat nu erau băgate în master-
plan. Cred că n-a fost un gest frumos că am dat cu el de la birou până 
la ușă, cu toată documentația aceea. Dar s-a refăcut și astăzi toate 
localitățile sunt prinse în master-plan, pe un proiect european, domnule 
Chiș, atenție, să învățați! 
    Eu nu-s de vină că te-ai născut pe când cuvântul era valabil 
fără ștampilă. Ștampila să știi că nu ține loc de cuvânt! Și poate nici 
cuvântul, de multe ori, fără ștampilă nu are rost. Dar fără un master-
plan și un proiect de peste 120 de milioane de euro, care va fi pus cât 
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de curând în operă, județul Hunedoara ar fi rămas printre ultimele 
județe care nu avea o asemenea investiție, să atragem bani europeni. 
Localitățile care nu intrau în master-plan nu aveau posibilitatea să-și 
refacă instalația de apă și canalizarea. Sigur că dorința tuturor, și a 
mea, este, dacă am putea, să pocnim din degete și să facem într-o 
săptămână totul. Am fi cineva! Dar după aprobarea master-planului, 
sută la sută, se va trece pe fiecare localitate în parte, conform 
proiectului din master-plan. 
    Dorința tuturor primarilor este de a fi pe primul loc, de la ei 
să înceapă. Nu se poate! Stați o lună de zile! Sperăm că într-o lună de 
zile să avem acordul de la Comisia Europeană, să putem începe. 
Fiindcă, domnule Chiș, de ce nu-ți iei un Range Rover acasă? Fiindcă 
n-ai bani. Ei, așa și APAPROD, care este în subordinea consiliului 
județean, nu poate să susțină toate investițiile din județ, că nu sunt 
bani. În momentul în care proiectul pe fonduri europene intră în 
vigoare, se va rezolva. Toți primarii își doresc să asfalteze străzile 
interioare. Dar trebuie avut în vedere că, dacă ai asfaltat o stradă 
interioară pe un program – fie pe PNDL, fie pe orice alt program – nu 
mai ai voie cinci ani de zile să intervii la acel proiect. Ca atare, trebuie 
să o discutăm foarte calm, domnule Chiș, s-o discutăm foarte clar și 

documentat. 
    Sigur că dorința de a ne vedea cunoscuți este mare. Dar 
trebuie să discutăm întotdeauna pe cunoștințe exacte, concrete. Și te-
aș întreba, să spui azi în public, aici – pentru că ai făcut o acuzație 
extrem de gravă, că APAPROD susține balastierele și nu știu ce – care 
balastiere? Vă rog să le spuneți în plenul consiliului județean, astăzi! 
    Chiș Alexandru: 
    …… 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule Chiș, cu mine nu parlamentați! V-am pus o 
întrebare foarte corectă. Acuzația pe care ați făcut-o, că APAPROD 
este în cârdășie cu balastierele, vă rog s-o spuneți astăzi, aici. Că, 
dacă nu, eu, personal, voi da o sancțiune împotriva dumneavoastră pe 
linie de partid. Vă permiteți să jigniți partidul de data asta.  
    Chiș Alexandru: 
    Nu, partidul nu. 
 
  Nistor Laurențiu: 
    Ba da. Fiindcă președintele consiliului județean este 
membru PSD. Consiliul județean are în subordine APAPROD. Dacă 
președintele nu știe ce balastiere are Arion în subordinea sa și le 
manevrează și le face cum face, e grav. Și ca să nu fie grav pentru 
președinte, te rog foarte mult, cu subiect și predicat, să ne spui astăzi, 
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că dacă nu voi lua măsuri împotriva dumitale. Astăzi să spui, în plenul 
consiliului județean, care sunt balastierele de care beneficiază 
APAPROD! 
    Chiș Alexandru: 
    Deci acesta este răspunsul la ceea ce am cerut eu, acesta-i 
răspunsul dumneavoastră, domnule președinte? Dacă acesta e, n-o să 
vă mai întreb și n-o să vă mai spun nimic. Mulțumesc mult! 
    Nistor Laurențiu: 
    N-am nevoie să spui prostii! Ține-le pentru dumneata! 
    Chiș Alexandru: 
    Nu mi-ați dat nici un răspuns la ceea ce v-am cerut. 
    Nistor Laurențiu: 
   Domnule Chiș, ce răspuns să-ți dau? Nu gesticula, ești om 
serios! Eu te consider om serios, nu gesticula din mâini! Am încheiat 
discuția. Consider că nu sunteți capabil să dați un răspuns, altfel dați 
răspunsul aici, în plenul consiliului județean. Care sunt balastierele de 
care APAPROD se ocupă și le face? Și atunci eu, ca președinte, voi 
lua măsuri și îl voi da afară pentru aceste lucruri. 
    Chiș Alexandru: 
    Eu n-am cerut să-l dați afară. 

    Nistor Laurențiu: 
    Ba da! Mulțumesc mult, domnule Chiș, am încheiat discuția. 
Se pare că memoria este foarte scurtă! Dumneavoastră ați cerut să-l 
dau afară. Mulțumesc. Alți colegi? 
    Bârea Vasile: 
    Domnule președinte, voi fi foarte scurt în intervenția mea. În 
calitate de membru al Societății Cultural Patriotice Avram Iancu – Filiala 
Brad, vreau să mulțumesc conducerii consiliului județean, pentru 
inițierea proiectului de parteneriat, și colegilor consilieri, pentru 
aprobarea acestuia. Vreau să reamintesc că la începutul lunii 
noiembrie, în zona zărăndeană a județului Hunedoara, au avut lor două 
evenimente deosebit de sângeroase. Este vorba că, în urmă cu 237 de 
ani, pe 1 noiembrie, la Curechiu, începea răscoala lui Horea, Cloșca și 
Crișan, iar în urmă cu 173 de ani, pe 8 noiembrie, la Târnava de Criș a 
fost o luptă în care și-au pierdut viața 1186 de lăncieri ai lui Avram 
Iancu, printre care și copilul clopotarului Boldiș.  
    Iată că Societatea Avram Iancu încearcă, în condițiile legii, 
să organizeze, în parteneriat cu consiliul județean, manifestări 
comemorative pentru acei oameni care și-au dat viața în urmă cu sute 
de ani. La Târnava de Criș, această comemorare va avea loc în data 
de 7 noiembrie, duminica. Deși evenimentul a avut loc pe 8 noiembrie,  
s-a hotărât ca această comemorare să fie în cea mai apropiată 
duminică.  
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    Iar în încheiere voiam să vă mai spun, ca militar și ca 
vânător de munte, că tot luna viitoare, pe 3 noiembrie, trupele de 
vânători de munte împlinesc 105 ani de la înființare, iar noi încă mai 
avem trupe de vânători de munte pe teritoriul județului Hunedoara. Să 
le dorim la mulți ani! Mulțumesc! 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și eu, domnule general. Activitatea 
dumneavoastră este una deosebită pe acest tărâm, pe care îl 
gestionați destul de bine și chiar foarte bine. Sunt convins că invitația 
pe care ați făcut-o pentru toți consilierii județeni o să o putem onora. 
Dar trebuie să avem în vedere și ce va fi cu pandemia. Dacă nu avem 
voie să fim prezenți și ne limitează la vreo sută de persoane, trebuie să 
fim foarte atenți, că trebuie să respectăm legea. În rest, suntem alături 
de dumneavoastră și cu adevărat trebuie să omagiem acei oameni 
care au căzut. Iar pentru noi chiar este o sărbătoare când vânătorii de 
munte din garnizoana Brad ne demonstrează ce pot, ce sunt capabili 
să facă pentru activitatea pe care o desfășoară. 

Alți colegi? 
    Micula Dacian Claudiu: 
   O rugăminte, domnule președinte, sau o părere.  Aș ruga 

compartimentul APL, dacă se poate, să ne trimită documentele în 
format PDF editabil. Ar fi mult mai ușor de folosit. Adică o să fie 
disponibilă funcția de căutare. Nu vreau toate documentele în acest 
format, doar cele care sunt redactate de anumite servicii din cadrul 
consiliului județean, gen regulamente și altele. Dacă s-ar putea 
implementa asta, ne-ar ușura munca, și nouă, și cred că și dumnealor. 
    A doua problemă: un cetățean din Peștișu Mare m-a 
întrebat când continuă lucrările la apă, că tot a venit vorba de 
APAPROD. Pentru că acolo am înțeles că s-au oprit la un moment dat 
lucrările de apă și canalizare. Nu sunt la curent cu proiectul, de asta vă 
întreb ce să-i răspund cetățeanului respectiv. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă spun eu. La prima întrebare: sută la sută vom proceda 
cu ați cerut  și este legal să fie așa. La a doua întrebare: lucrările nu s-
au oprit din cauza cuiva, trebuie văzut. Este un primar și acolo, este  o 
firmă care a câștigat licitația, iar primarul respectiv trebuie să 
urmărească lucrările. Nu sunt în subordinea consiliului județean. 
Primăria este cea care trebuie să urmărească treaba asta. Este o firmă 
care lucrează. Știu a cui este, dar nu vreau să vă spun aici, că nu vreau 
să fac propagandă la unii pe degeaba. Ei trebuie să urmărească 
îndeaproape lucrările. Fiindcă, dragi consilieri, există și următorul 
aspect: sunt primari - nu dau nume, să nu se supere nici unul – care 
din 2017, de când a început PNDL2, nici acum nu au fost capabili să 
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încheie 2 proiecte pe PNDL2. În patru ani de zile. Timp în care - dau un 
exemplu, că m-a stârnit domnul Chiș cu Hunedoara – primarul din 
Hunedoara are închise vreo 32 sau 33 de proiecte. Pe PNDL 2 au fost 
bani, și pe guvernarea PSD, și pe guvernarea penelistă, s-au dat bani, 
dar depinde de cei care gestionează și care lucrează sau au câștigat 
licitația să-și facă datoria. Nu avem noi, consiliul județean, nici un drept 
să mergem peste o primărie și să verificăm cum își face lucrările.  
Fiecare e responsabil de toate prostiile pe care le face. Mă înțelegeți? 
     Eu mă gândeam că v-au întrebat cei de la Bârcea Mare, că 
ne-au solicitat și este în curs de rezolvare o treabă frumoasă. Cei de la 
Bârcea Mare și Bârcea Mică ne-au solicitat, stimați consilieri, și ați votat 
și dumneavoastră, sper că vă aduceți aminte, să facem o intrare cu 
posibilitatea de a o lua la stânga spre Bârcea Mare, chiar în Cristur. 
Este proiect, ne pregătim să facem exact cum este la Peștiș. Am 
rezolva o problemă, fiindcă acolo s-au întâmplat n accidente de 
circulație. Sperăm ca până la finele anului să fie terminată investiția 
aceasta. În rest, fiecare primar, dragi colegi, este responsabil pentru 
proiectele pe care le are, așa cum noi, consiliul județean, suntem 
responsabili să tragem de mânecă pe acei constructori care nu-și fac 
datoria. Mă înțelegeți? 

    Micula Dacian Claudiu: 
    DA. Am să-i spun cetățeanului respectiv că nu la consiliul 
județean este problema, ci la primărie și la firma care execută lucrarea. 
    Nistor Laurențiu: 
    Sigur că da! Fiindcă fiecare primărie care a accesat, fie 
fonduri europene, fie pe PNDL2, este responsabilă de bunul mers al 
proiectului. Consiliul județean suntem un uat mai mare și nu suntem 
șefii primarilor. Vă rog să înțelegeți. Eu, ca președinte, nu sunt șeful 
primarilor. Mulțumesc.  
    Alte intervenții? Dacă nu mai sunt, vă mulțumesc și vă 
doresc un week-end plăcut! Să ne vedem cu bine! 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
  PREȘEDINTE, 
         Nistor Laurențiu   SECRETAR GENERAL 
             AL JUDEȚULUI, 
        Daniel Dan 
  
 


