
1 
 

ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată 

a Consiliului Județean Hunedoara din data de 9 noiembrie 2021 
 

 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara nr.417/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară, la sediul acestuia, în 

data de 9 noiembrie 2021, orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți în sala de 
ședințe: Nistor Laurențiu – președintele Consiliului județean 
Hunedoara; Bădin Ion și Țambă Alin Adam – vicepreședinții Consiliului 
Județean Hunedoara; Arion Viorel, Bălănesc Doinița Maria, Bârea 
Vasile, Bogdan Sever, Chiș Alexandru, Chivu Cristina, Ciodaru Iulian 
Dacian, Coltescu Marin, Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, Fekete 
Zoltan Iosif, Gligor Dorin Oliviu, Goia Marcel Adrian, Hirghiduși Ion, 
Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Logofătu Daniela Maria, Mate 
Marta, Micula Dacian Claudiu, Mutulescu Marius, Muzsic Robert 
Eugen, Pârvuța Gabriel Ionuț, Popa Dorin Ioan, Rus Ioan, Socaci 
Andrei, Suciu Ancuța Elena, Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, Zvîncă 
Adrian – consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul general al județului. 
    De asemenea, este prezentă online doamna consilier 
județean Ștefănie Maria. 
      Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele consiliului județean. 
    Nistor Laurențiu: 
    Întrucât sunt prezenţi un număr de 32 consilieri județeni, la 
care se adaugă președintele consiliului județean (33), potrivit art.180 
alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.  
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    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 
extraordinară din data de 15 octombrie 2021: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 
 
 
 

x 
     
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de 
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director 
financiar-contabil la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 
asiguraților delegat de Consiliul Județean Hunedoara ca membru în 
adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; 

3. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara în comisia de evaluare a probei de interviu a 
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct 
al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații în regim de urgență 
la DJ 680 B: Pod calamitat la km 0+950, Corp de drum distrus la km 
5+000 – km7+300”; 

5. Proiect de hotărâre privind organizarea unei comisii speciale de 
analiză și verificare. 

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

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (33). 
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    Dan Daniel: 
    Vă informăm că proiectele de hotărâre ce vor fi supuse 
votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile art.136 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, fiind însoțite de referatul de 
aprobare, raportul de specialitate al compartimentului de resort și de 
avizele comisiilor de specialitate. 
     
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru 
ocuparea funcției de director financiar-contabil la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier județean Hirghiduși Ion 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 desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în 
comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de 
director financiar-contabil la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu: 
    Nistor Laurențiu:     
    Domnilor consilieri, primele două articole vor fi adoptate prin 
vot secret. Vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea câte unui 
reprezentant în comisia de concurs și în comisia de soluționare a 
contestațiilor! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Propunem să facă parte aceste comisii specialiști din cadrul 
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al consiliului  
județean: din comisia de concurs domnul doctor Toncean Blaga Tudor 
Bogdan, iar pentru comisia de soluționare a contestațiilor o propunem 
pe doamna Mătușa Neli. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc. Mai sunt alte propuneri? 
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    Mutulescu Marius: 
    Nu sunt.  
    Nistor Laurențiu: 
    Atunci, așa cum ne-am și obișnuit în asemenea cazuri, sunt 
specialiști din aparatul de specialitate al consiliului județean, care se 
ocupă chiar de problemele respective. 
    După completarea buletinelor 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: 
    Dau cuvântul domnului secretar general al județului, pentru 
a prezenta procesele verbale de numărătoare a voturilor. 
    Domnul Dan Daniel, secretarul general al județului, prezintă 
procesele verbale de numărarea voturilor și stabilire a rezultatului 
votării. 
    Pentru desemnarea unui reprezentant în comisia de 
concurs au fost exprimate 32 voturi valabile, din care 32 voturi pentru 

domnul Toncean Blaga Tudor Bogdan. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Pentru desemnarea unui reprezentant în comisia de 
soluționare a contestațiilor au fost exprimate 32 voturi valabile, din care 
32 voturi pentru doamna Mătușa Neli. 
    Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
    Art.3 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 

 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea unui 
reprezentant al asiguraților delegat de Consiliul Județean Hunedoara 
ca membru în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări 
de Sănătate. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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      Domnul consilier județean Hirghiduși Ion 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 desemnarea unui reprezentant al 
asiguraților delegat de Consiliul Județean Hunedoara ca membru în 
adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate: 
    Nistor Laurențiu: 
    Întrucât primul articol va fi adoptat prin vot secret, vă rog să 
faceți propuneri pentru desemnarea unui delegat în Adunarea 
Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Dacă-mi permiteți, ca reprezentant în Adunarea 
Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, noi îl 
propunem pe reprezentantul nostru în consiliul de administrație al 
Casei Județene de Asigurări de Sănătate, respectiv domnul Avram 
Costel. 

    Nistor Laurențiu: 
    Dacă mai sunt alte propuneri? 
    Mutulescu Marius: 
    Nu avem propuneri. 
   După completarea buletinelor 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: 
    Dau cuvântul domnului secretar general al județului, pentru 
a prezenta procesul verbal de numărătoare a voturilor. 
    Domnul Dan Daniel, secretarul general al județului, prezintă 
procesele verbale de numărarea voturilor și stabilire a rezultatului 
votării, din care rezultă că au fost exprimate 32 voturi valabile, din care 
29 voturi pentru domnul Costel Avram. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.  
    Articolele următoare se adoptă prin vot deschis. 
    Art.2: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.3: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre.  

 
 
 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în comisia de 
evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor 
de director și director adjunct al Centrului de Pedagogie Curativă 
Simeria. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier județean Hirghiduși Ion 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 pentru desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Hunedoara în comisia de evaluare a probei de 
interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director 
adjunct al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria: 
    Nistor Laurențiu: 
    La primul articol, care va fi adoptat prin vot secret, vă rog să 
faceți propuneri pentru desemnarea unui reprezentant în comisia de 
evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor 
de director și director adjunct al Centrului de Pedagogie Curativă 
Simeria! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Având în vedere că în aparatul de specialitate al consiliului 
județean nu avem un compartiment de învățământ, noi o propunem pe 
doamna profesor Ștefănie Maria, care are experiență în cadrul 
Inspectoratului Școlar Județean, actualmente fiind și consilier județean.  
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    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc, dacă mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai 
sunt, să trecem la pregătirea buletinelor de vot! 
    După completarea buletinelor 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: 
    Dau cuvântul domnului secretar general al județului, pentru 
a prezenta procesul verbal de numărătoare a voturilor. 
    Domnul Dan Daniel, secretarul general al județului, prezintă 
procesele verbale de numărarea voturilor și stabilire a rezultatului 
votării, din care rezultă că au fost exprimate 32 voturi valabile, din care 
27 voturi pentru doamna Ștefănie Maria. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.  
    Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 

- Abţineri ? 
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 

    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre.      
 

 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de 
reparații în regim de urgență la DJ 680 B: Pod calamitat la km 0+950, 
Corp de drum distrus la km 5+000 – km7+300”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 
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    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații în regim de urgență la 
DJ 680 B: Pod calamitat la km 0+950, Corp de drum distrus la km 
5+000 – km7+300”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind organizarea unei 

comisii speciale de analiză și verificare. 
    Nistor Laurențiu: 
    Mai înainte, am obligația – morală, cel puțin – să vă 
informez pe toți consilierii că am citit cu deosebit respect, cu deosebit 
interes, dar și cu o strângere de inimă deosebită, scrisoarea grupului 
de consilieri județeni PNL. Este o scrisoare în care, sigur, ne sesizează 
cu privire la anumite lucruri, o scrisoare în care se incriminează 
conducerea Consiliului Județean Hunedoara, directorul de la 
APAPROD. Așa cum v-am mai spus și repet și acum, niciodată cât voi 
fi președinte al consiliului județean, nu voi accepta să apăr pe cineva 
pentru acte ilegale comise în desfășurarea activității pe care o are 
conform fișei postului. Și niciodată, dar niciodată, nu mă voi opune să 
formăm comisii care să cerceteze scrisorile, indiferent că sunt din 
partea consilierilor județeni, că sunt din partea oricărui cetățean al 
județului Hunedoara. Sper că așa trebuie să fie activitatea noastră, a 
celor care conducem județul, a dumneavoastră, a consilierilor județeni.  
    Și nu cumva să greșesc, aș vrea să vă dau citire – poate 
unii dintre dumneavoastră n-ați apucat s-o citiți – scrisorii trimise și la 
presă, postată și pe grupul nostru de consilieri județeni: 
    Cerem verificarea urgentă a directorului APAPROD Deva și 
a șefilor Consiliului județean Hunedoara, acuzați că protejează 
interesele balastierelor! 
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    Consilierii județeni ai Partidului Național Liberal au luat act 
cu deosebită îngrijorare de acuzațiile extrem de grave formulate în 
plenul ședinței Consiliului județean Hunedoara chiar de unul dintre 
consilierii PSD, cu privire la unele balastiere care s-ar afla sub directa 
protecție a directorului APAPROD Deva, Victor Arion. De asemenea, 
au fost făcute referiri directe la „ciubucurile” de care se ocupă angajații 
operatorului de apă și canalizare din partea de nord a județului 

Hunedoara, sub oblăduirea aceluiași Victor Arion.  
    SC ApaProd SA funcționează în directa subordine a 
Consiliului Județean Hunedoara, instituție condusă de președintele 
PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor. Cu toate acestea, am constatat cu 
stupoare că Laurențiu Nistor a ignorat acuzațiile formulate de unul 
dintre colegii săi de partid, fiind mai interesat de numele balastierelor 
ale căror afaceri le-ar acoperi directorul ApaProd, Victor Arion.  
    Mi-au dat lacrimile și atunci, poate și acum, când văd ce 
acuzat sunt. 
    Mai grav, în loc să dispună verificarea ÎN REGIM DE 
URGENȚĂ … 
    Adică trebuia, dragi colegi, să întrerup ședința de acum o 
săptămână și să spun: întrerupem ședința și mergem la verificări! 

 … a acuzațiilor extrem de grave formulate în plen, președintele 
Consiliului Județean Hunedoara a încercat în mod disperat să îi închidă 
gura alesului județean, pe care l-a amenințat public cu sancțiuni PE 
LINIE DE PARTID! 
    Fac o precizare, ceea ce nu scrie aici: niciodată nu închid 
gura nimănui. Gura cuiva se închide cu pământ, nicidecum n-am 
obiceiul să bag pumnul în gură. Care cumva ați sesizat, vă rog să 
spuneți! 
    Președintele PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor, pare în 
acest context mai decis să acopere neregulile semnalate decât de 
aflarea adevărului,… 
    O să avem și o să punem la dispoziție, dragi colegi, ședința 
înregistrată, ședința anterioară, să vedem cât de mult am oprit pe 
cineva să vorbească sau am încercat să mușamalizez, așa cum se 
scrie aici. 
 … în ciuda faptului că funcția pe care o deține la nivel județean îl 
OBLIGĂ să ia toate măsurile legale pentru a împiedica astfel de acțiuni 
și fapte ale persoanelor din conducerea instituțiilor subordonate, 
indiferent de numele acestora! 
    Cerem autorităților competente să declanșeze o anchetă cu 
privire la acuzațiilor extrem de grave formulate în ședința Consiliului 
Județean Hunedoara împotriva directorului ApaProd Deva, dar și la 
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posibila acoperire a acestor fapte de oficialii administrației publice 
județene.  
    Dacă cereți, domnilor consilieri, acest lucru, trebuia să 
cereți poliției, procuraturii, DNA. Ne cereți nouă, eu să mă cercetez pe 
mine, parcă nu s-ar putea să fie bine așa. Ca atare, procedăm cum 
scrie legea.  
… Considerăm că o verificare urgentă în acest sens este cu atât mai 

necesară cu cât și cunoscutul activist de mediu Călin Dejeu… 
      Nu știu cine este. Când citeam, mă gândeam la fostul 
ministru de interne, dar parcă știu că a murit. Dumnezeu să-l 
odihnească! 
 … a semnalat recent, într-o anchetă publicată în „România curată”, că 
administrația publică județeană… 
    Atenție! Aici pot să mă îndrept – nu este o amenințare – dar 
pot să mă îndrept și eu, când te prea jignește cineva … 
 … este „complicele mafiei balastierelor” – atenție, domnilor consilieri! 
Face referire la mine, eu sunt complicele mafiei balastierelor. Ce bine 
ar fi măcar să fiu acționar la o balastieră, să am măcar două roabe de 
balastru, să le duc acasă, dacă-mi trebuie! Dar când îmi trebuie, îmi 
cumpăr. 

 … și că abuzurile Consiliului Județean Hunedoara împotriva 
patrimoniului natural atât de valoros nu au nici o limită.” 
     Deci nici măcar bunul simț - cred că scrie pe aici, printre 
rânduri – nu-l avem să … 
   Semnează: Grupul consilierilor județeni PNL Hunedoara 
    Mă întristează, dragi colegi, că nu au curajul să se 
semneze. N-au curajul să se semneze! Eu, când fac o reclamație, 
scrie: Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
Dar mai mult, lipsa de curaj să se semneze pe un asemenea act 
deosebit de grav și acuzații deosebit de grave aduse fie directorului 
general al Apa Prod, fie conducerii Consiliului Județean Hunedoara. 
Sunt acuzații extrem de grave și – cred eu – trebuie verificate nu numai 
de către o comisie. Trebuie verificate chiar de către DNA, de către alte 
structuri ale statului, către care sunt convins că mă voi îndrepta cu o 
reclamație, cu o scrisoare, să fie cercetată scrisoare. Ferească 
dumnezeu, nu vreau să-i cerceteze pe cei care au scris-o! 
    Ca să rezolvăm această scrisoare, nu puteam sta pasiv. 
Fiindcă atunci, dacă stăteam pasiv, mă consideram poate complice cu 
cei pe care-i acuzați: cu directorul Apa Prod, cu balastierele, cu 
abatoarele din județul Hunedoara. Și tocmai de aceea, la nici o 
săptămână de zile, am convocat încă o ședință și am pus acest proiect 
de hotărâre în fața dumneavoastră. Sper să-l votăm cu toții, pentru a 
elucida pentru totdeauna aceste lucruri, care sunt destul de grave. 



11 
 

Dacă se adeveresc, așa cum am mai spus și l ședința trecută, sunt 
dispus să-mi dau demisia din funcția de președinte al consiliului 
județean. Dacă nu se adeveresc, sunt dispus să aduc la cunoștința 
altor organe, care se ocupă cu cercetarea unor asemene abuzuri, ca să 
facă lumină, dacă noi nu suntem în stare. Fiindcă nu vrem niciodată ca 
asupra mea sau asupra consilierilor județeni să planeze vreo 
suspiciune cât de mică, pentru nereguli pe care le-am face în 
desfășurarea activității noastre și, ca atare, trebuie procedat așa cum 
vă spun. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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. 
    Nistor Laurențiu: 
    Sigur că trebuie să propun și dați-mi voie de data asta, 
fiindcă am și eu voie să propun. M-am gândit mult să facem o echipă 
care să fie competentă să soluționeze aceste cazuri, semnalate de 
colegii noștri, consilierii județeni PNL. Și vă dau cuvântul meu de 

onoare că, dacă erau mai multe partide, puteam pune să fie număr 
impar. Așa, nu putem pune de la fiecare partid, că ar rezulta un număr 
par și nu se poate.  Propun, domnilor colegi, ca din această echipă să 
facă parte vicepreședintele consiliului județean, domnul Ion Bădin, 
fiindcă este din Hunedoara, cunoaște problemele sesizate și cred că 
are responsabilitatea maximă de a face; domnul Ștaier Ioan de la PSD; 
doamna Chivu Cristina de la PNL; domnul Ciodaru Dacian de la Pro 
România și domnul Muzsic Robert de la PMP. Acestea sunt cele cinci 
propuneri pe care vă rog să le treceți pe buletinul de vot.  
    Supun votului dumneavoastră dacă sunteți de acord să le 
trecem pe buletinul de vot. 

Micula Dacian Claudiu:  
   Se poate, domnule președinte? Vreau să-l propun și pe 
colegul meu, Zoltan Fekete, ca să avem și noi un reprezentant acolo. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă erați puțin mai atent, eu am spus că această comisie 
trebuie să aibă un număr impar de membri, iar așa ar fi șase. 
    Micula Dacian Claudiu:  
    Păi suntem cinci partide aici. 
    Nistor Laurențiu: 
    Sunt cinci oameni propuși deja în comisie. Unul care este 
vicepreședinte al consiliului județean.  
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    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Am înțeles, domnule Ștaier, dar … 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă rog să nu interveniți!  Așa cum am mai precizat, comisia 
trebuie să fie compusă dintr-un număr impar de membri.     
    Micula Dacian Claudiu:  
    Dar pentru transparență cred că ar fi bine să facem și din 
par.     
   Nistor Laurențiu: 
    Transparența am înțeles-o, am și notat, să se noteze și în 
procesul verbal: pentru transparență, comisia trebuie să fie impară. Și 
supun votului dumneavoastră completarea buletinelor de vot cu numele 
celor propuși de mine. 
    Mutulescu Marius: 
    Putem face dezbateri un pic, înainte de vot? 
    Nistor Laurențiu: 
    Da, de acord. 
    Mutulescu Marius: 
    Eu aș propune ca din această comisie să facă parte, în 
afară de domnul vicepreședinte, și cineva din compartimentul de audit 

din aparatul de specialitate al consiliului județean sau din corpul de 
control sau care e exact modalitatea pe care o aveți în nomenclator 
trecută.  
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule Marius, cu tot respectul pe care vi-l port, știți bine, 
textul de lege prevede că la asemenea grad doar consilierii județeni pot 
cerceta. Auditul nu poate cerceta activitatea președintelui consiliului 
județean. Vă dați seama că sunt în directa subordonare a mea, cum să 
mă cerceteze? Consilierii județeni mă pot cerceta. Și, ca atare, de asta 
am făcut aceste propuneri.  
  Mutulescu Marius: 
    Bine, mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Mulțumesc și eu pentru intervenții. Domnule Goia, vă rog! 
    Goia Marcel Adrian: 
    Domnule președinte, n-am participat la ședința trecută, 
mulțumesc pentru că mi-ați aprobat să intru online! Nu cunosc nici 
amănunte și vreau să fiu scos din grupul PNL, pentru că n-am semnat, 
nu știu de acest lucru și nu vreau să fiu catalogat drept un … nu știu 
cum să zic … de către cei care sunt aici.  
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    Nistor Laurențiu: 
    Am înțeles. Nici eu, dragi colegi, nu știu cine a semnat. Aș fi 
nedrept să spun că a semnat X sau Y, nu pot. Scrie jos: grupul 
consilierilor județeni PNL Hunedoara. 
     Poftiți domnule Mutulescu! 
    Mutulescu Marius: 
    Din grupul consilierilor județeni PNL fac parte, după cum 
știți, colegii noștri de la PNL plus doamna Mate  Marta, consilier din 
parte UDMR, care și-a anunțat intrarea în acest grup la începutul 
mandatului Semnătura aceasta bineînțeles că și pe noi ne pune într-o 
situație delicată, dar nu este semnat acest comunica, sau ce este 
acolo, de către consilieri. Deci eu consider că este o declarație politică 
mai mult, decât un comunicat. Am vrut să fac precizarea asta pentru a 
nu intra în proceduri de genul semnături, justiție și așa mai departe și 
vă rog să o tratați ca pe o declarație politică. Poate că formularea n-a 
fost cea mai fericită, modul în care a fost formulat acest comunicat. 
Consider totuși că este necesară și chiar se impun formare unei comisii 
pentru lămurirea aspectelor sesizate de colegul nostru din grupul PSD, 
pentru a nu plana suspiciuni, nici asupra directorului Apa Prod, nici 
asupra consiliului județean și a consilierilor din consiliul județean. De 

asta salut această comisie. Dar, încă o dată, rugămintea mea este să 
fie acest comunicat clasificat ca declarație politică mai mult și nu acuze 
directe asupra cuiva. Vă mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și eu și vă apreciez întotdeauna poziția pe 
care o luați. În doisprezece ani de zile, stimați colegi, cât am fost 
deputat, am făcut sute de declarații politice. Una este declarația 
politică, în care spun că am suspiciuni că nu se rezolvă sau nu se face 
și alta este să ceri imperios verificarea de urgență. Aici vine și spune 
foarte clar: cerem verificarea de urgență a directorului Apa Prod Deva 
și a șefilor consiliului județean Hunedoara, acuzați că protejăm 
balastierele și abatoarele. Să dea dumnezeu să le protejăm! Cei care 
protejează balastiere sau abatoare vor suport rigorile legii, indiferent 
cum se numesc: Nistor, Arion sau alt nume! Mă înțelegeți? Că dacă era 
o simplă declarație politică – toți mai scriem câte o declarație politică: 
că nu se face aia, eu aș face altfel – dar cât ți se cere imperios 
cercetarea, nu mai este o declarație politică. Eu cred că nu ne 
împiedică cu nimic, această comisie să-și facă datoria, să încheie un 
proces verbal, să cerceteze tot ce s-a făcut sau tot ce este în neregulă 
și, cu atât mai mult, putem elucida această situație.  
    Dacă mai sunt luări de poziție? Dacă nu mai sunt, supun la 
vot completarea buletinelor de vot cu numele propuse: 
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- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

    S-a aprobat în unanimitate. 
      Nistor Laurențiu: 
    Mulțumesc, vă rog să pregătiți buletinele de vot și, de 
asemenea, domnule secretar general, vă rog să se noteze în procesul 
verbal faptul că nu-i lăsăm să lucreze șase luni de zile. Să stabilim, la 
propunerea dumneavoastră, de când această echipă să-și înceapă 
activitatea și cât timp să le dăm  la dispoziție! Că dacă-i lăsăm așa, de 
capul lor, s-ar putea să terminăm mandatul și să nu aflăm nimic. Vreau 
ca această echipă să lucreze cât mai repede și să înceapă activitatea 
chiar de luni, dacă este cazul. O propunere, vă rog! Cât timp?  
    Dan Daniel: 
    Este stabilită în proiectul de hotărâre o perioadă de lucru de 
15 zile.  
    Nistor Laurențiu: 
     Scuzați! Deci 15 zile de la data comunicării. Văd că-i bine 
trecut în hotărâre. Vă rog să pregătiți buletinele de vot, ca să putem 

trece la votul secret! Și, mai ales, vă reamintesc că fiecare dintre noi 
am depus un jurământ în momentul în care am intrat pe funcție în 
consiliul județean, fie consilier sau președinte. Și am scris acolo că jur 
să respect constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce 
stă în puterile mele și în priceperea mea, pentru binele locuitorilor 
județului Hunedoara. Cred că un jurământ ca acesta nu poate să-și 
permită nimeni să-l încalce. Și, ca atare, vom face tot ce stă în putință 
ca această comisie să-și facă datoria pe deplin. Mulțumesc.  
    Dan Daniel: 
  ……………………………………………………………… 
    Nistor Laurențiu: 
    Are dreptate domnul secretar! Domnul Micula a propus să 
fie trecut în buletinul de vot și domnul Fekete. Îl trecem și pe dânsul pe 
buletinele de vot, asta vă propun, dar numărul membrilor comisiei 
trebuie să fie impar. Deci unul dintre cei propuși pe buletinele de vot o 
să cadă. E bine așa? Nu poate nimeni să spună că nu s-a respectat 
legea! 
    Dan Daniel: 
    Rugămintea mea este ca în dreptul unei persoane să votați 
cu nu, ca să avem acest număr impar de cinci. Deci vor fi șase 
persoane pe buletinele de vot, pe cinci puneți, vă rog, DA și pe unul 
NU, cum considerați dumneavoastră. Că atunci ne este foarte clar. De 
procedura de vot vorbim. 
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    Micula Dacian Claudiu: 
    Am o întrebare: care e motivul pentru care pot fi doar cinci? 
Se votează ceva și trebuie să fie … Care e motivul pentru care trebuie 
să fie număr impar în comisia asta? Sunt ceva voturi care se vor da la 
final sau ce? 
    Dan Daniel: 
    O să vă explic, dacă mă lăsați. Domnul președinte a propus 
să fie cinci. Din sală a rezultat ca să fie cinci. Este o problemă, poate 
că comisia are de deliberat. Și dacă are de deliberat pe un aspect din 
cercetare, să nu avem un balotai trei la trei sau discuții. Dacă sunt 
cinci, pot fi trei la doi pe raportul comisiei, discuția e foarte simplă. 
Domnul președinte a propus cinci și ați fost de acord. Putem să avem 
nouă pe buletinul de vot, dar ca să avem comisia constituită cum s-a 
propus și să nu avem balotaj pe opinii, acesta este motivul. Mulțumesc. 
    Fekete Zoltan Iosif: 
    Domnule secretar, dacă-mi permiteți, ne-am afla în aceeași 
situație și dacă comisia ar fi formată din șapte membri. Ar fi exact 
aceeași situație ca și cu cinci, în plus PSD și-ar mai putea băga încă un 
membru în această comisie, că presupun că n-o să băgăm noi.  
    Nistor Laurențiu: 

    Stimați colegi, am propus și s-a aprobat numărul de cinci. 
Am făcut propuneri. Domnul Micula a mai venit cu o propunere. 
Acceptăm și propunerea domnului Micula, se va trece pe buletinul de 
vot și libera conștiință a fiecăruia dintre noi taie pe unul. Fie că-l taie pe 
Ștaier, fie că-l taie pe nu știu care, deci toată lumea știe că trebuie să 
tăiem un om de pe buletinul de vot, ca să rămână cinci. Fiindcă și în 
lege spune că, în momentul în care trebuie să iei niște hotărâri și vezi 
că-i balotaj, ce faci? Mai iei de cinci ori și ajungi tot la balotaj, ce 
facem? Alegem altă comisie? De aceea trebuie să fie un număr impar. 
Mulțumesc. Vă doresc succes tuturor celor care candidați! Și succesul 
să fie nu numai ca și candidați la această comisie, să fie în elucidarea 
corectă a celor sesizate.  
    Țambă Alin Adam: 
    Acuma este dreptul inițiatorului de a solicita prin proiectul 
de hotărâre ceea ce dorește să facă prin proiectul respectiv, la fel cum, 
domnule Micula, la ședința trecută dumneavoastră ați fost inițiator și noi 
toți am fost de acord cu modul dumneavoastră și cu viziunea 
dumneavoastră. Din câte mi-am dat eu seama într-un an de zile, este o 
cutumă a consiliului județean ca pe ceea ce propune inițiatorul, dacă nu 
există divergențe - cum suntem cu toții de acord că trebuie ca această 
comisie să fie aleasă și să-și îndeplinească, în termen de 15 zile, 
sarcinile pentru care a fost aleasă - mi se pare cât se poate de normal 
că, dacă este un inițiator pe acest proiect, să poată și dacă ne-a propus 



16 
 

un număr și cu aprobarea unei majorități am rămas până la urmă pe 
comisia de cinci, să rămânem pe comisia propusă de inițiator. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Da, sunt de acord cu dumneavoastră. 
    Nistor Laurențiu: 
    Auziți, poate am omis eu ceva și n-am citit corect din 
scrisoare. Rog staff-ul tehnic s-o pună pe ecran. Puteți s-o și măriți un 
pic? Domnilor colegi, din punctul meu de vedere, eu o consider o 
sesizare corect făcută, dar repet: nu putem sta pasivi la o sesizare 
corectă, fiindcă altfel vom fi acuzați că, într-adevăr, mușamalizăm sau 
chiar apărăm pe cineva.  
    Micula Dacian Claudiu: 
    Domnule președinte, poate ar trebui făcut un audit extern. 
    Nistor Laurențiu: 
    Eu v-am mai propus dumneavoastră odată să mai citiți și 
legile după care funcționează consiliul județean și vă propun și acum. 
Păi, dacă consiliul județean ales de sute de mii de cetățeni nu este 
capabil să rezolve o problemă de genul acesta, înseamnă că trebuie să 
ne dăm demisia și să plătim un audit extern. 
    După completarea buletinelor 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: 
    Dau cuvântul domnului secretar general al județului, pentru 
a prezenta procesul verbal de numărătoare a voturilor. 
    Domnul Dan Daniel, secretarul general al județului, prezintă 
procesele verbale de numărarea voturilor și stabilire a rezultatului 
votării, din care rezultă că, din 32 voturi valabile: 
- pentru domnul Muzsic Robert Eugen au fost exprimate 32 voturi 
- pentru doamna Chivu Cristina au fost exprimate 31 voturi 
- pentru domnul Ciodaru Iulian  Dacian au fost exprimate 31 voturi 
- pentru domnul Ștaier Ioan Dumitru au fost exprimate 29 voturi 
- pentru domnul Bădin Ion au fost exprimate 25 voturi 
- pentru domnul Fekete Zoltan Iosif au fost exprimate 10 voturi 
    Nistor Laurențiu: 
    Stimați colegi, astfel a fost adoptat articolul 1 din 
proiectul de hotărâre. 
    Următoarele articole sunt aprobat prin vot deschis: 
    Art.2: 

- Cine este pentru ? 
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- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.5: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 

    Nistor Laurențiu: 
    Stimați colegi, ordinea de zi a fost epuizată. Vă doresc mult 
succes, dar nu înainte de a ține în mod expres să-i mulțumesc 
domnului general Bârea, consilier județean, pentru modul deosebit în 
care a organizat duminică, la Lunca Moților, comemorarea celor peste 
o mie de moți căzuți, răpuși de gloanțe în 1848, la locul numit Salcia 
Roșie. Sigur că au fost foarte mulți oameni, poate dacă nu era 
pandemia asta erau și mai mulți. Dar vreau să vă amintesc 
dumneavoastră că acolo, parcă în unanimitate, ni s-a cerut Consiliului 
Județean Hunedoara – fiind prezent acolo și eu, și domnul general, și 
mai mulți consilieri și parlamentari, indiferent de natura politică – ni s-a 
cerut să-i sprijinim să facă un monument în memoria celor căzuți, peste 
o mie de oameni, acolo, în curtea bisericii. Sigur că ne-am permis, în 
numele dumneavoastră, să spunem că vom lua act de acest lucru și îi 
vom sprijini. A propus și domnul Bârea treaba asta și este bine măcar 
să respectăm și noi și să ne aducem aminte, să-i avem în memorie, 
neuitați întotdeauna, pe cei care au luptat pentru România și pentru 
români, pe cei care și-au dat viața pentru ca România să fie astăzi cine 
suntem.  
    Am discutat la fața locului cu preotul, cu arhitectul; le-am 
spus foarte clar că fără avizul episcopiei nu putem intra, deoarece este 
în curtea bisericii. Iar în momentul în care vor fi pregătiți, cu proiect, cu 
tot, pot să vin în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre, să 
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vedem cât costă, să vedem cum mai găsim și sponsori. Și-au 
manifestat dorința mulți oameni de a contribui, ca și sponsori, la 
ridicarea acestui monument. Și, cu atât mai mult, noi, consiliul 
județean, trebuie să o facem. 
    Vă mulțumesc, Doamne ajută, să ne vedem cu bine! 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței.  
 
 
 
 
 
                  PREȘEDINTE, 
         Nistor Laurențiu   SECRETAR GENERAL 
             AL JUDEȚULUI, 
        Daniel Dan 
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