ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată
a Consiliului Județean Hunedoara din data de 20 octombrie 2021

In conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind
Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Hunedoara nr.381/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară, în sistem de
videoconferință, în data de 20 octombrie 2021, orele 13,00.
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, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu Marin,
Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, Fekete Zoltan Iosif, Gligor Dorin
Oliviu, Goia Marcel Adrian, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria,
Logofătu Daniela Maria, Mate Marta, Micula Dacian Claudiu, Mutulescu
Marius, Muzsic Robert Eugen, Pârvuța Gabriel Ionuț, Popa Dorin Ioan,
Rus Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, Șpan Ioan, Ștaier Ioan
Dumitru, Ștefănie Maria, Zvîncă Adrian – consilieri județeni; Dan Daniel
– secretarul general al județului.
Lipsește de la ședință domnul consilier județean Hirghiduși
Ion.
Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu –
președintele consiliului județean.
Nistor Laurențiu:
Întrucât sunt prezenţi un număr de 31 consilieri județeni, la
care se adaugă președintele consiliului județean (32), 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 aprobarea documentației tehnicoeconomice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții:„”Lucrări de relocare și realizare conexiuni
post transformare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în
vederea măririi puterii instalate”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei
de proiectare pentru obiectivul de investiții „Intervenții de reparații și
reamenajare Remiză Valea Albă” în situl arheologic cetatea dacică
Sarmizegetusa Regia – cod LMIHD – I – s - A – 03190”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei
de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizarea unei
Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Bănița –
cod LMI HD – I – s - A – 03156”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei
de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizarea unei
Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Costești –
Blidaru – cod LMI HD – I – s - A – 03181”;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei
de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizarea unei
Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Luncani –
Piatra Roșie – cod LMI HD – I – s - A – 03200”;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei
de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizarea unei
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Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Costești –
Cetățuie – cod LMI HD – I – s - A – 03177”;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de
parteneriat între U.A.T. Orașul Petrila – prin Consiliul Local al
Orașului Petrila și U.A.T. Județul Hunedoara – prin Consiliul
Județean Hunedoara, pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de
investiții „Construire Pod de Legătură Centura Petrila, Județul
Hunedoara”;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții:
Modernizare DJ707: lim. jud. Arad - Căzănesti – Vața de Jos, km
22+700 - 35+700;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții:
„Modernizare DJ 672 C limita județului Gorj – Valea de Pești – DN
66A, km. 40+776 – 50+309”;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare
Drumuri Județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și
promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului
Hunedoara” tronson de reabilitat DJ 686: Sântămărie Orlea (DN 66)
– Cabana Râușor, km. 0+000 – km.27+500;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții:
„REABILITARE DRUMURI JUDEȚENE PENTRU DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII
TURISTICE
ȘI
PROMOVAREA
PATRIMONIULUI ECONOMIC ȘI CULTURAL AL JUDEȚULUI
HUNEDOARA” LOT 1 ZONA PĂDURENI – ”DJ 687E: Hunedoara –
Teliucu Inferior – Ghelari – Ruda – Poenița Voinii – Vadu Dobrii,
tronson km.0+000 – 18+180 și tronson km.21+630 – 33+575;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții:
„Modernizare DJ 668A: Streisângeorgiu (DJ 668) – Chitid – Boșorod
– Luncani – Târsa – Costești (DJ 705A), km.12+410 – km.15+410”;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții:
„REABILITARE DRUMURI JUDEȚENE PENTRU DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII
TURISTICE
ȘI
PROMOVAREA
PATRIMONIULUI ECONOMIC ȘI CULTURAL AL JUDEȚULUI
HUNEDOARA” LOT 1 ZONA PĂDURENI DJ 687D: Teliucu Inferior
(DJ 687 E) – Cinciș Cerna – Toplița – Hășdău – Lunca Cernii de Jos
– Lunca Cernii de Sus – Gura Bordului – lim. Jud. Caraș-Severin,
tronson km.0+000 – 15+165;
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare
Drumuri Județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și
promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului
Hunedoara” - DJ 685: Cârnești (DN 68) – Ostrov – Clopotiva – Gura
Zlata – Baraj Retezat - Cabana Rotunda”, tronson de reabilitat DJ
685 sector 2, km. 8+219 – 32+873;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Construire
Pod de Legătură Centura Petrila, Județul Hunedoara”;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 762: Baia de Criș - Bulzești de Sus - Limită județ
Alba, km22+253-40+600 (km22+253- km35+202)”;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții:
„Modernizare DJ 687 Sântuhalm - Hunedoara - Călan km 0+000 7+590”;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare
Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice si
promovarea patrimoniului economic si cultural al județului
Hunedoara” DJ 686D: Brazi (DJ 685) – Rîu de Mori (DJ686);
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare
Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice si
promovarea patrimoniului economic si cultural al județului
Hunedoara” DJ 687A : Hășdat (DJ 687) – Silvașu de Jos – Hațeg
(DJ 687G), tronson de reabilitat km 0+000 - km 16+000;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior (DJ 687E) - Govăjdia Lelese, km 10+800 - km 13+410, km 14-000 - km 14+600 , km
15+050 - km 15+500”;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a
devizului
general estimativ pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel - Luncșoara Dumești - Sârbi (DJ 706), km 3+800 – 5+827”.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi propus:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32).
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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.
Nistor Laurențiu:
Proiectele de hotărâre din ordinea de zi vor fi supuse votului
dumneavoastră în ansamblul lor, cu excepția cazurilor în care sunt
formulate amendamente.

I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de relocare și realizare
conexiuni post transformare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie
Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor
istorice și de arhitectură.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții: ”Lucrări de relocare și realizare conexiuni post
transformare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea
măririi puterii instalate”:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Intervenții de reparații și reamenajare Remiză Valea Albă” în situl
arheologic cetatea dacică Sarmizegetusa Regia – cod LMIHD – I – s A – 03190”.
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 notei conceptuale și a temei
de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Intervenții de reparații și
reamenajare Remiză Valea Albă” în situl arheologic cetatea dacică
Sarmizegetusa Regia – cod LMIHD – I – s - A – 03190”:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria 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).
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III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Realizarea unei Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea
dacică Bănița – cod LMI HD – I – s - A – 03156”.
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 notei conceptuale și a temei
de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizarea unei Intervenții
Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Bănița – cod LMI HD – I
– s - A – 03156”:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria 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).

IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Realizarea unei Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea
dacică Costești – Blidaru – cod LMI HD – I – s - A – 03181”.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
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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 notei conceptuale și a temei
de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizarea unei Intervenții
Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Costești – Blidaru – cod
LMI HD – I – s - A – 03181”:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria 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).

V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Realizarea unei Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea
dacică Luncani – Piatra Roșie – cod LMI HD – I – s - A – 03200”.
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 notei conceptuale și a temei
de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizarea unei Intervenții
Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Luncani – Piatra Roșie
– cod LMI HD – I – s - A – 03200”:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria 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).

VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Realizarea unei Intervenții Temporare” în situl arheologic cetatea
dacică Costești – Cetățuie – cod LMI HD – I – s - A – 03177”.
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 notei conceptuale și a temei
de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizarea unei Intervenții
Temporare” în situl arheologic cetatea dacică Costești – Cetățuie –
cod LMI HD – I – s - A – 03177”:
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Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria 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).

VII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui acord de parteneriat între U.A.T. Orașul Petrila – prin
Consiliul Local al Orașului Petrila și U.A.T. Județul Hunedoara – prin
Consiliul Județean Hunedoara, pentru realizarea lucrărilor la obiectivul
de investiții ”Construire Pod de Legătură Centura Petrila, Județul
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.
Bălănesc Doinița Maria:
Vă mulțumim pentru parteneriat!
Nistor Laurențiu:
Nu numai Petrila trebuie să-mi mulțumească, trebuie să-mi
mulțumească multe localități. Și încă o dată: toate localitățile care
doresc parteneriat public cu județul Hunedoara sunt bine primite. Să le
discutăm din timp, să știm cum putem aloca bani și dorim să facem așa
încât să nu fie cineva vitregit, că noi nu facem treabă.
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 Mutulescu Marius 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.
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Nefiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de
parteneriat între U.A.T. Orașul Petrila – prin Consiliul Local al Orașului
Petrila și U.A.T. Județul Hunedoara – prin Consiliul Județean
Hunedoara, pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții
”Construire Pod de Legătură Centura Petrila, Județul Hunedoara”:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

VIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii
de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții: Modernizare DJ707: lim. jud. Arad - Căzănesti – Vața de Jos,
km 22+700 - 35+700.
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 cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: Modernizare
DJ707: lim. jud. Arad - Căzănesti – Vața de Jos, km 22+700 - 35+700:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
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Nistor Laurențiu:
Vreau să vă spun că mâine, la orele 14,00, sunt convocat la
limita dintre județele Hunedoara și Arad, fiindcă ambele județe dorim să
facem acest drum, care este benefic pentru cele două județe și sperăm
să găsim soluția cea mai bună.

IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii
de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții: „Modernizare DJ 672 C limita județului Gorj – Valea de Pești –
DN 66A, km. 40+776 – 50+309”.
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 cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Modernizare
DJ 672 C limita județului Gorj – Valea de Pești – DN 66A, km. 40+776
– 50+309”:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
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X.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii
de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții: „Reabilitare Drumuri Județene pentru dezvoltarea
infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural
al Județului Hunedoara” tronson de reabilitat DJ 686: Sântămărie Orlea
(DN 66) – Cabana Râușor, km. 0+000 – km.27+500.
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 cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare
Drumuri Județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și
promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara”
tronson de reabilitat DJ 686: Sântămărie Orlea (DN 66) – Cabana
Râușor, km. 0+000 – km.27+500:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

XI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii
de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții:
„REABILITARE
DRUMURI
JUDEȚENE
PENTRU
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI PROMOVAREA
PATRIMONIULUI ECONOMIC ȘI CULTURAL AL JUDEȚULUI
HUNEDOARA” LOT 1 ZONA PĂDURENI – ”DJ 687E: Hunedoara –
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Teliucu Inferior – Ghelari – Ruda – Poenița Voinii – Vadu Dobrii,
tronson km.0+000 – 18+180 și tronson km.21+630 – 33+575.
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 cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții:
„REABILITARE DRUMURI JUDEȚENE PENTRU DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI
ECONOMIC ȘI CULTURAL AL JUDEȚULUI HUNEDOARA” LOT 1
ZONA PĂDURENI – ”DJ 687E: Hunedoara – Teliucu Inferior – Ghelari
– Ruda – Poenița Voinii – Vadu Dobrii, tronson km.0+000 – 18+180 și
tronson km.21+630 – 33+575:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

XII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii
de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții: „Modernizare DJ 668A: Streisângeorgiu (DJ 668) – Chitid –
Boșorod – Luncani – Târsa – Costești (DJ 705A), km.12+410 –
km.15+410”.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
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Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor
istorice și de arhitectură.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Modernizare
DJ 668A: Streisângeorgiu (DJ 668) – Chitid – Boșorod – Luncani –
Târsa – Costești (DJ 705A), km.12+410 – km.15+410”:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

XIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii
de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții:
„REABILITARE
DRUMURI
JUDEȚENE
PENTRU
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI PROMOVAREA
PATRIMONIULUI ECONOMIC ȘI CULTURAL AL JUDEȚULUI
HUNEDOARA” LOT 1 ZONA PĂDURENI DJ 687D: Teliucu Inferior (DJ
687 E) – Cinciș Cerna – Toplița – Hășdău – Lunca Cernii de Jos –
Lunca Cernii de Sus – Gura Bordului – lim. Jud. Caraș-Severin, tronson
km.0+000 – 15+165.
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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Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții:
„REABILITARE DRUMURI JUDEȚENE PENTRU DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI
ECONOMIC ȘI CULTURAL AL JUDEȚULUI HUNEDOARA” LOT 1
ZONA PĂDURENI DJ 687D: Teliucu Inferior (DJ 687 E) – Cinciș Cerna
– Toplița – Hășdău – Lunca Cernii de Jos – Lunca Cernii de Sus –
Gura Bordului – lim. Jud. Caraș-Severin, tronson km.0+000 – 15+165:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

XIV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii
de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții: „Reabilitare Drumuri Județene pentru dezvoltarea
infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural
al Județului Hunedoara” - DJ 685: Cârnești (DN 68) – Ostrov –
Clopotiva – Gura Zlata – Baraj Retezat - Cabana Rotunda”, tronson de
reabilitat DJ 685 sector 2, km. 8+219 – 32+873.
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 cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare
Drumuri Județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și
promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara”
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- DJ 685: Cârnești (DN 68) – Ostrov – Clopotiva – Gura Zlata – Baraj
Retezat - Cabana Rotunda”, tronson de reabilitat DJ 685 sector 2, km.
8+219 – 32+873:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
Nistor Laurențiu:
Vă mulțumesc pentru vot și sper să văd și eu Cabana
Rotunda, că nu am văzut-o niciodată, deși am ajuns la un număr de
ani. Sper să ajungem cu toții pe acolo, să vedem cât e de frumoasă.
Mutulescu Marius:
Domnule președinte, am o rugăminte, dacă tot ați vorbit de
Cabana Rotunda. Poate reușim cumva să o preluăm sub o anumită
formă la consiliul județean, pentru că – după ce se va termina și drumul
acesta – afluxul de turiști va fi foarte mare și poate că ar fi bine ca
Salvamont să aibă acolo un punct de intervenție.
Nistor Laurențiu:
Mulțumesc, domnule Mutulescu. Rog colegii din staff-ul
tehnic să se intereseze în patrimoniul cui este acum.
Mutulescu Marius:
Este a Academiei Române.
Nistor Laurențiu:
Sper să vrea Academia Română să ne-o dea și să nu ne
ceară un preț exagerat, că n-au dat bani pe ea, le-a rămas moștenire.
Ștaier Ioan Dumitru:
Foarte greu. A fost la un privat acum 15 ani, a investit omul
foarte mult acolo: un milion de euro și, după o jumătate de an, i-au luato înapoi. După asta au furat de acolo geamuri, au furat tot.
Bădin Ion:
Arată dezolant, am văzut-o eu.
Mutulescu Marius:
E păcat de ea, mai ales că …
Ștaier Ioan Dumitru:
Ideea lui Marius este foarte bună, pentru că lângă ea este și
ocolul silvic, care are o cabană, dar de acolo se ajunge foarte ușor la
Poiana Pelegii și de acolo începe turismul spre Retezat.
Nistor Laurențiu:
Vă rog să-i dați credibilitate maximă domnului Ștaier, pentru
că pe vremea tinereții el folosea Cabana Rotunda. Domnule Mutulescu,
aveți dreptate: trebuie să ne interesăm și, dacă putem să o luăm în
patrimoniul județului, este foarte bine.
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XV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii
de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții: „Construire Pod de Legătură Centura Petrila, Județul
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 cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Construire
Pod de Legătură Centura Petrila, Județul Hunedoara”:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

XVI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii
de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții „Modernizare DJ 762: Baia de Criș - Bulzești de Sus - Limită
județ Alba, km22+253-40+600 (km22+253- km35+202)”.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
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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 cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare
DJ 762: Baia de Criș - Bulzești de Sus - Limită județ Alba, km22+25340+600 (km22+253- km35+202)”:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

XVII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii
de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții: „Modernizare DJ 687 Sântuhalm - Hunedoara - Călan km
0+000 - 7+590”.
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 cererii de finanțare și a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: „Modernizare
DJ 687 Sântuhalm - Hunedoara - Călan km 0+000 - 7+590”:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

XVIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii
de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții „Reabilitare Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea
infrastructurii turistice si promovarea patrimoniului economic si cultural
al județului Hunedoara” DJ 687A : Hășdat (DJ 687) – Silvașu de Jos –
Hațeg (DJ 687G), tronson de reabilitat km 0+000 - km 16.
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 cererii de finanţare şi a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare
Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice si
promovarea patrimoniului economic si cultural al județului Hunedoara”
DJ 687A : Hășdat (DJ 687) – Silvașu de Jos – Hațeg (DJ 687G),
tronson de reabilitat km 0+000 - km 16:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
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XIX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii
de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții „Reabilitare Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea
infrastructurii turistice si promovarea patrimoniului economic si cultural
al județului Hunedoara” DJ 687A : Hășdat (DJ 687) – Silvașu de Jos –
Hațeg (DJ 687G), tronson de reabilitat km 0+000 - km 16+000.
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 cererii de finanţare şi a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare
Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice si
promovarea patrimoniului economic si cultural al județului Hunedoara”
DJ 687A : Hășdat (DJ 687) – Silvașu de Jos – Hațeg (DJ 687G),
tronson de reabilitat km 0+000 - km 16+000:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

XX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii
de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții „Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior (DJ 687E) - Govăjdia
- Lelese, km 10+800 - km 13+410, km 14-000 - km 14+600 , km
15+050 - km 15+500”.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
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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 cererii de finanţare şi a
devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare
DJ 687F: Teliucu Superior (DJ 687E) - Govăjdia - Lelese, km 10+800 km 13+410, km 14-000 - km 14+600 , km 15+050 - km 15+500”:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

XXI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii
de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiții „Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel - Luncșoara
- Dumești - Sârbi (DJ 706), km 3+800 – 5+827”.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor
istorice și de arhitectură.
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 cererii de finanţare şi a
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devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare
DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel - Luncșoara - Dumești - Sârbi (DJ
706), km 3+800 – 5+827”:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
Nistor Laurențiu:
Vă mulțumesc foarte mult și sperăm că săptămâna viitoare
ne vedem din nou.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările
ședinței.

PREȘEDINTE,
Nistor Laurențiu

SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan

CCM
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