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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată  

a Consiliului Județean Hunedoara din data de 16 august 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.303/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară, în sistem de 
videoconferință, în data de 16 august 2021, orele 12,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Nistor 
Laurențiu – președintele Consiliului județean Hunedoara; Bădin Ion și 
Țambă Alin Adam – vicepreședinții  Consiliului Județean Hunedoara; 
Arion Viorel, Bălănesc Doinița Maria, Bârea Vasile, Bogdan Sever, Chiș 
Alexandru, Chivu Cristina, 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, 
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. 
    Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni Ciodaru 
Iulian Dacian și Muzsic Robert Eugen. 
    Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele consiliului județean. 
     Nistor Laurențiu: 
    Întrucât sunt prezenţi un număr de 30 consilieri județeni, la 
care se adaugă președintele consiliului județean (31), potrivit art.180 
alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.  
    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
supune la vot procesul verbal încheiat în ședința anterioară. 
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   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 30 iulie 2021: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

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

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

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.3 la 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.236/2021 privind 
aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate 
acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara aplicabile în 
anul fiscal 2021; 

2. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului 
organizat în vederea ocupării funcţiei vacante de Șef secție Boli 
Infecțioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.5 
la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan și U.A.T. 
Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. Municipiul 
Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș 
Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor 
„Linia verde de autobuze electrice între Petrila - Petroșani – Aninoasa – 
Vulcan – Lupeni - Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și  
„Linia verde de autobuze electrice între Petrila - Petroșani – Aninoasa – 
Vulcan – Lupeni - Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, 
Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor 
de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Deva” și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți; 
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5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 
Protocolului de cooperare pentru punerea în valoare a cetăților dacice 
din Munții Orăștiei – monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial 
UNESCO, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.55/2019. 
   Se supune la vot proiectul ordinii de zi: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (31). 
    Dan Daniel: 
    Vă informăm că proiectele de hotărâre ce vor fi supuse 
votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile art.136 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, fiind însoțite de referatul de 
aprobare, raportul de specialitate al compartimentului de resort și de 
avizele comisiilor de specialitate. 
    Nistor Laurențiu: 
    Proiectele de hotărâre din ordinea de zi vor fi supuse votului 
dumneavoastră în ansamblul lor. 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei 
nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.236/2021 privind 
aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate 
acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara aplicabile în 
anul fiscal 2021. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.236/2021 privind aprobarea 
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nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora din 
competența Consiliului Județean Hunedoara aplicabile în anul fiscal 
2021: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria 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 unanimitate de voturi 
(30). 
 
 

 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea 
rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcţiei vacante 
de Șef secție Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Deva. 
    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 validarea rezultatului examenului 
organizat în vederea ocupării funcţiei vacante de Șef secție Boli 
Infecțioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva:     
    Domnul consilier județean Demeter Ioan 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 unanimitate de voturi 
(30). 
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III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului 
adițional nr.5 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan și 
U.A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. 
Municipiul Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. 
Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a  
proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila - Petroșani – 
Aninoasa – Vulcan – Lupeni - Uricani  - Green Line Valea Jiului" 
Componenta 1 și  „Linia verde de autobuze electrice între Petrila - 
Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni - Uricani - Green Line Valea 
Jiului" Componenta 2 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 
– 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 
3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă. 
    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 Hirghiduși Ion prezintă avizul 
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene.   
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.5 la 
Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan și U.A.T. Județul 
Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, 
U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș Uricani, în 
vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia 
verde de autobuze electrice între Petrila - Petroșani – Aninoasa – 
Vulcan – Lupeni - Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și  
„Linia verde de autobuze electrice între Petrila - Petroșani – Aninoasa – 
Vulcan – Lupeni - Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, 
Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor 
de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 

 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-
19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva” și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți. 
    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 Hirghiduși Ion prezintă avizul 
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene.   
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Deva” și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți: 
    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 29. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și 
completarea Protocolului de cooperare pentru punerea în valoare a 
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cetăților dacice din Munții Orăștiei – monumente înscrise în Lista 
patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.55/2019. 
    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. 
    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul 
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene.   
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 
Protocolului de cooperare pentru punerea în valoare a cetăților dacice 
din Munții Orăștiei – monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial 
UNESCO, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.55/2019: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria 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 unanimitate de voturi 
(30). 
 
 
 

x 
 
    Nistor Laurențiu: 
    Stimați consilier, aș vrea să vă informez că vineri am fost în 
județul Alba, la Zlatna mai precis. Poate știți și dumneavoastră, cu 
câțiva ani în urmă s-a înființat o asociație numită ”Moții - Țara de 
piatră”, o asociație la care a aderat și județul Hunedoara. Fac parte din 
această asociație județele Alba, Hunedoara, Cluj, Bihor și Arad. E o 
treabă foarte bună și sperăm să facem lucruri bune la această 
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asociație. Printre altele, spunea președintele Consiliului Județean Alba 
un lucru foarte bun: domnilor președinți, v-aș ruga să vă gândiți să 
înființăm o asociație prin care să facem telemedicina la distanță. 
    Sigur că, având în vedere poziția pe care au luat-o 
consilierii PNL, USR, UDMR, m-am opus; am spus că nu este corect să 
înființăm o asemenea … De ce să mergem noi cu telemedicina la 
cetățean acasă, să-i facem un lucru bun? Știți bine că glumeam cu 
dumneavoastră și că nu m-am opus. Dar am spus că suntem primul 
județ din țară unde funcționează, deși unii consilieri au considerat 
atunci că nu este bună. V-am spus lucrul acesta pentru că sper să vă 
reconsiderați poziția dumneavoastră față de județele celelalte, ca nu 
cumva să voteze ei împotrivă și tot PSD să voteze pentru. 
    Am fost rugați să le prezentăm noi și modelul, cum am 
înființat SALVITAL cum funcționează și, bineînțeles, modul de susținere 
financiară a acestei asociații SALVITAL. Județul Hunedoara a fost 
felicitat pentru treaba asta și vă mulțumesc tuturor consilierilor, care 
acum o să regretați că nu ați votat, dar e bine că cele patru județe psd-
iste iau exemplu de la un liberal de la Hunedoara. Iată că treburile merg 
bine când gândim pentru cetățeni. Când gândim cu mintea. Când 
gândim politic și facem altfel, numai că așa dictează partidul și așa ni s-
a transmis de către tovarășul secretar de partid, vă dați seama că nu 
iese bine. 
    Ca atare, cu permisiunea dumneavoastră, o să le dăm toată 
documentația necesară, tuturor județelor. O să le-o transmit, pentru că 
le-am promis. În 24 va fi din nou ședință și o trimitem până atunci, ca 
să înființeze fiecare județ. Și au propus colegii, dacă este posibil, să 
înființăm una la nivel de asociere între cele cinci județe; ar fi foarte 
bine. Noi suntem dispuși la orice, când este vorba de cetățean, spre 
binele cetățenilor și ca telemedicina să ajungă acolo, așa cum se face 
și în Hunedoara și avem succes.  
    Am țin ut să vă informez despre aceste lucruri, ca nu cumva 
să auziți din altă parte și să ziceți că de ce nu v-am informat. E bine să 
fim informați și, la alte ședințe, poate gândim bine când este vorba 
despre modul în care trebuie să acționăm noi în ceea ce privește 
cetățeanul județului Hunedoara și serviciile pe care trebuie să le 
acordăm noi cetățenilor din județul Hunedoara. 
    Vă mulțumesc, vă doresc o săptămână plină de rezultate. 
Vă informez că ședința ordinară va fi în 27 august și sper să o facem 
cu prezență fizică, pentru că tot ați dorit să ne mai vedem. Ora o să v-o 
comunicăm din timp, să o știți. Dacă mai aveți dumneavoastră ceva de 
întrebat, sunt de acord. Dacă nu, vă mulțumesc, Doamne ajută! O 
săptămână deosebită, plină de rezultate! 
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    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
  PREȘEDINTE, 
           Laurențiu Nistor 
       SECRETAR GENERAL 
            AL JUDEȚULUI, 
          Daniel Dan 


