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 ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 
din data de 17 decembrie 2021 

 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.1 și art.179 alin.2 
lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Hunedoara nr.459/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat și s-a întrunit în ședință ordinară, în sala de ședințe de la 
sediul acestuia din Deva, bulevardul 1 Decembrie 28, în data de 17 
decembrie 2021, orele 11,00. 

    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți în sala de 
ședință: Nistor Laurențiu – președintele Consiliului județean 
Hunedoara; Bădin Ion și Țambă Alin Adam – vicepreședinții Consiliului 
Județean Hunedoara; Arion Viorel, Bălănesc Doinița Maria, Bârea 
Vasile, Bogdan Sever, Chiș Alexandru, Chivu Cristina, Coltescu Marin, 
Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, Fekete Zoltan Iosif, Gligor Dorin 
Oliviu, Goia Marcel Adrian, Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin Cosmin, 
Ivăniși 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. 
      În calitate de invitați participă administratorul public al 
județului, directori și șefi ai compartimentelor din aparatul de 
specialitate al consiliului județean și ai instituțiilor subordonate acestuia 
      Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele consiliului județean. 
    Nistor Laurențiu: 
    Bună ziua, dragi colegi, dragi consilieri județeni! Întrucât 
sunt prezenţi un număr de 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. Vă informez că trei colegi 
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sunt prezenți online, întrucât sunt plecați din localitate și au solicitat în 
scris acest lucru. 
    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
supune la vot procesul verbal încheiat în ședința anterioară. 
    Dan Daniel: 
    În conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința 
extraordinară din data de 13 decembrie 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 privind acordarea titlului de „Cetățean de 

Onoare al Județului Hunedoara” doamnei Cosana Vinca – 
„Tezaur uman viu”, cântăreață neprofesionistă de muzică vocală 
tradițională; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor 
precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa 
Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentelor 
privind cofinanțarea furnizorilor privați acreditați de servicii sociale 
în domeniul protecției copilului și în domeniul protecției 
persoanelor adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din 
cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2017, 
cu modificările și completările ulterioare; 

4. 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 medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității 
de Asistență Medico-Socială Baia de Criș; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de 
colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecției Copilului Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Pui; 



3 
 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare 
comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Deva; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării drumului 
comunal DC 58A, cuprins între km 0+000 la km 2+200 de la 
intersecția cu drumul județean DJ668A până la cetatea dacică 
Costești – Cetățuia, din categoria drumurilor de interes local în 
categoria drumurilor de interes județean; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiţii 
pe anul 2022, aferent activelor date în administrare/concesiune 
prin proiectul “Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din 
Județul Hunedoara” şi care se finanţează din Fondul de 
Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (FIID); 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea bunului ”Teren de sport 
multifuncțional” din domeniul public al Județului Hunedoara în 

domeniul public al Comunei Băcia; 
13. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor 

terenuri și clădiri aparținând domeniului public al Județului 
Hunedoara; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului 
nr.874/1975/22.08.2018 de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg și a Contractului 
nr.1760/760/27.11.2018 de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor Hunedoara 
și modificare Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.24/2019 pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din 
familia ocupațională „administrație” din cadrul Direcției Publice 
Comunitare de Evidența Persoanelor Hunedoara; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Direcției Generale de Administrare a Monumentelor și Promovare 
Turistică a județului Hunedoara; 

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

hotărâre: 
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării procentului de 
restituție a apelor uzate din apa potabilă pe întreaga arie de 
operare a SC APA PROD SA Deva; 

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

- Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean 
Hunedoara pentru trimestrul IV 2021; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al Județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare 
în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget; 

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

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale spitalelor de interes 

județean, precum și modificarea programului de investiții, anexă 
la buget; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și 
servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor 
aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru 
anul 2021. 

    Se supune la vot proiectul ordinii de zi astfel 
suplimentat: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi (31). 
    Dan Daniel: 
    Vă informăm că toate proiectele de hotărâre ce vor fi 
supuse votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile art.136 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fiind însoțite de 
referatul de aprobare, raportul de specialitate al compartimentului de 
resort și de avizele comisiilor de specialitate. 
    S-a alăturat plenului doamna consilier județean Logofătu 
Daniela Maria, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți este 
32. 
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I. 
 

      Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 
de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” doamnei Cosana 
Vinca – „Tezaur uman viu”, cântăreață neprofesionistă de muzică 
vocală tradițională. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vreau să vă spun că mă încearcă un moment de mândrie 
că sunt contemporan cu unii oameni din județul nostru și că suntem 
contemporani cu unii oameni din județul nostru, pe care, într-adevăr, 
trebuie să-i prețuim așa cum merită și consiliul județean a dat dovadă 
că știe să-și prețuiască cetățenii cu deosebit respect. Unul dintre 
aceștia este și Cosana Vinca, cântăreață neprofesionistă de muzică 
tradițională. Consider că la cei 88 de ani ai dumneaei, putem mulți să-i 
luăm exemplul. Câți oare, la 88 de ani, știu încă să mai păstreze 
tradițiile românești vechi, cântecele românești vechi? Ne putem mândri 
că mai avem două persoane „tezaur uman viu” și astăzi sperăm, prin 
votul dumneavoastră, să o avem și pe nana Cosana, cum îi spune 
profesorul Ion Bocșa. 
    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 acordarea titlului de „Cetățean de 
Onoare al Județului Hunedoara” doamnei Cosana Vinca – „Tezaur 
uman viu”, cântăreață neprofesionistă de muzică vocală tradițională: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
    Nistor Laurențiu: 
     În aceste condiții de o emoție deosebită, este bine să-l 
ascultăm pe primarul comunei Lelese, cel care conduce această 
comună deosebită. Cred că de când te-ai născut, Ciprian, o știi foarte 
bine pe nana Cosana. 
    Achim Ciprian Gheorhe: 
    Bună ziua! Bine v-am găsit, domnule președinte, domnilor 
vicepreședinți, domnule administrator public, doamnelor și domnilor 
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consilieri județeni. Este o onoare să fiu astăzi, din nou, printre 
dumneavoastră. Probabil mulți mă știu fiindcă, în alte ședințe, sunt 
undeva, acolo și foarte gălăgios. Dar acum sunt foarte fericit să mă 
adresez dumneavoastră. De ce? Fiindcă sunt aici alături de nana 
Cosana și vreau să spun că puțin mi-i ciudă pe domnul președinte, 
fiindcă la nivel de consiliu local ne-am tot bâlbâit să o facem cetățean 
de onoare al comunei. Dar iată că domnul președinte și dumneavoastră 
ne-ați luat-o înainte și ați făcut-o pe nana Cosana, așa cum merită, 
cetățean de onoare al județului.  
   Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă recunoașterea publică 
a meritelor nanei Cosana. De ce spun recunoaștere publică? Fiindcă 
deja recunoașterea academică era. Și era încă de la vârsta de 17 ani, 
în anii 50, când Emilia Comișel venise în ținutul pădurenilor, în satul 
Cerișor, să înregistreze un grup vocal condus de tânăra Poanta Nica, 
mama reputatului profesor Poanta Aron, rector al Universității din 
Petroșani. Din grup mai făcea parte și mama reputatului critic de artă 
Petre Poantă, un mare publicist al Ardealului, cel care a scris cartea 
Clujul Meu și cetățean de onoare al municipiului Cluj. Și iată că, din 
acest grup de elită, la 17 ani, făcea parte și nana Cosana. 
    Cei care au apreciat-o atunci, tineri cercetători, au devenit 

mai târziu mari oameni de artă și, unii dintre ei, chiar membri ai 
Academiei Române. Și amintesc aici pe Emilia Comișel, care conducea 
grupul, Ovidiu Bîrlea, Maria Cahone, Dragoș Vicol. Ei mai revin după 
zece ani. În echipă apare și Hari Brauner, de care pe nana Cosana a 
legat-o o mare prietenie, vizitându-se reciproc, schimbând păreri.  
      După acest lucru, în regimul comunist, a intrat nana Cosana 
într-un con de umbră. De fapt, interesul a scăzut pentru acest lucru, 
interes care a revenit în 2003, când, la unele reuniuni ale noastre, 
alături de colega dumneavoastră de aici, din consiliul județean, Paula 
Enuț și un grup de elvețieni și de francezi, am făcut niște descinderi în 
ținutul pădurenilor, unde am găsit-o pe nana Cosana. Și vreau să spun 
că atât de mult au fost impresionați de ceea ce știe și ceea ce explică 
nana Cosana, încât din acel grup unii au devenit consăteni de-ai noștri 
și sunt vecini ai nanei Cosana.  
    În ultimii trei ani, nana Cosana, având o vârstă foarte 
înaintată, a făcut să se aprindă niște beculețe foarte mari de alarmă că 
pică tot ceea ce înseamnă tezaur și îl pierdem. Și s-au ocupat foarte 
mult de conservarea și de punerea în rafturile pe care le merită doi 
oameni deosebiți: domnul Rusalin Ișfănoni și domnul Ioan Bocșa, care 
au cercetat în zonă. Și vreau să spun că, în momentul în care domnul 
profesor Bocșa a venit la ușa dânsei - împreună cu Bogdan Toma, care 
este prezent aici - și i-am prezentat-o pe nana Cosana, a fost dragoste 
la prima vedere. Sau cum să spun? A venit în treacăt, doar să o audă, 
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și în momentul din care s-au auzit, d durat trei sau patru ore de 
schimburi de replici și de cântece, fiind una dintre cele mai mari bucurii 
și cred că una dintre cele mai mari clipe de cultură pe care le-am putut 
trăi.  
    Aceasta este nana Cosana. Îl citez în încheiere pe 
profesorul Rusalin Ișfănoni, care spunea: „Rapsodul popular Cosana 
vinca, în vârstă de 88 de ani, este depozitarul unor cântece străvechi, 
mai cu seamă al cântecelor rituale, care constituie fondul cel mai vechi 
și mai valoros al culturii noastre populare. Motiv pentru care recomand 
să fie acordat titlul de „Tezaur uman viu”, pe care îl merită pe deplin”. 
    În momentul de față, nana Cosana încă mai cântă - dacă ar 
vrea să ne cânte ceva, poate o colindă - și se bucură de aprecierea 
tuturor și de familia ei deosebită. Are nepoți deosebiți, strănepoți 
deosebiți, de care este foarte mândră, nepoți care trăiesc aici, în Deva, 
și în București. Vă mulțumesc! Felicitări, nană Cosană! 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și eu, domnule primar! Ați dat dovadă, pe 
lângă faptul că sunteți un primar destoinic, cu câteva zile în urmă, la 
spectacolul de colinde, ați demonstrat că sunteți și un bun jucător și 
colindător, iar astăzi ați făcut un laudatio pe care puțini dintre noi poate 

că îl putem face. Felicitări! Și acum, nană Cosana, dacă doriți să ne 
spuneți câteva cuvinte, vă rugăm! 
    Cosana Vinca: 
  Vă mulțumesc frumos, domnule președinte, pentru onoarea 
pe care mi-ați făcut-o! Mi-ați făcut o mare onoare astăzi. Pentru că eu 
să mor m-am gândit, că trebuie să mor, dar să ajung aici nu m-am 
gândit. Nici n-am putut visa că o să ajung aici. Parcă și acum mi se 
pare că nu-i realitate, parcă mi se pare că visez. Cum să vă pot eu 
mulțumi pentru că m-ați invitat aici, pentru onoarea pe care mi-ați făcut-
o? O femeie simplă, de la țară, să ajung să fiu cetățean de onoare al 
județului Hunedoara! Nici nu-mi vine să cred. Nu știu cum să vă spun, 
sunt atât de bucuroasă! Pentru mine e un dar de sărbători, pentru 
Crăciun; e un dar mare pentru mine. E un dar valoros și vă mulțumesc 
din tot sufletul meu pentru că m-ați invitat astăzi aici! Asta-i un lucru 
mare, dragii mei, c pentru o femeie, cum v-am spus, de la țară. Pentru 
că nu oricine poate să ajungă aici, unde am ajuns eu, numai oamenii 
cu știință și cu școli mari. Eu, o femeie bătrână, numai cu patru clase 
primare, nu m-am gândit să ajung aici. Și nu știu cum să vă mulțumesc.  
    Dar în primul rând vreau să-i mulțumesc domnului profesor 
Ioan Bocșa, pentru că datorită dumnealui am ajuns aici. Dacă nu venea 
dumnealui la mine acasă, să mă găsească că știu și colinzi, și cântări, 
și povești câte i-am spus … Îi mulțumesc din toată inima mea, pentru 
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că datorită dumnealui am ajuns aici. Dacă dumnealui nu venea la mine 
acasă, nu ajungeam aici niciodată.  
    Și vreau să mai mulțumesc și domnului profesor Ișfănoni 
Rusalin, că și dumnealui a venit la mine acasă. Și dumnealui i-am dat 
balade, obiceiuri și cum a trăit lumea de prin bătrâni; i-am spus de toate 
și-mi pare bine. Îi mulțumesc și dumnealui. Dacă nu venea dumnealui, 
poate că mă duceam cu toate în pământ, dar așa, îmi pare bine și mă 
duc liniștită în pământ, că am dat mai departe tot ce am știut eu. Am 
dat și cântece, și colinde, și tot. Și le mulțumesc domnilor profesori Ioan 
Bocșa și Rusalin Ișfănoni, le mulțumesc la amândoi. Și vă mulțumesc și 
dumneavoastră, pentru că m-ați invitat aici. 
    Să vă cânt o colindă? Eu aș fi vrut să vă cânt un cântec, ca 
să vedem dacă am meritat eu titlul de cetățean de onoare și dacă am 
meritat să fiu și tezaur uman viu. O să vă cânt un cântec pe care l-am 
compus eu iarna și tot m-am gândit: Doamne, degeaba m-am ostenit 
eu să-l compun și n-am unde să-l cânt, că n-a mai venit nimeni prin sat! 
    Nistor Laurențiu: 
      Vă mulțumim din suflet, nana Cosana, pentru frumosul 
cântec pe care l-ați prezentat în fața noastră. Cu prilejul sfintelor 
sărbători ale nașterii Mântuitorului, vă dorim la mulți ani, multă sănătate 

și Dumnezeu să vă binecuvânteze! Sunteți un adevărat tezaur uman 
viu al județului Hunedoara. Și acum, dați-mi voie, stimați consilieri, în 
numele dumneavoastră și al meu, să-i înmânăm diploma de cetățean 
de onoare, hotărârea prin care a fost declarată și, nu în ultimul rând, o 
icoană originală pictată de către marele pictor Ștefan Popa Popas. Îi 
dorim s-o pună nana Cosana la loc de cinste și să-i aducă numai 
bucurii. Și o șampanie, să o deschidă nana Cosana de sărbători, 
împreună cu familia. Doamne ajută și să ne vedem și la anul! 
    Cosana Vinca: 
    Vreau să vă doresc și eu sărbători fericite și să vă spun și la 
mulți ani de anul nou. Că la anul nu știu dacă mai sunt aici să vă spun 
ceva. Și vă mulțumesc din toată inima mea, că nu m-am așteptat la așa 
onoare.  
    Nistor Laurențiu: 
   Să vă dea Dumnezeu sănătate! 
    Stimați consilieri, sigur că au fost momente deosebite, pe 
care le-am trăit cu toții. Rar se întâmplă să trăim asemenea momente 
deosebite. Vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră și cred că 
suntem fericiți cu toții pentru că în județul Hunedoara avem trei 
personalități care au fost declarate tezaur uman viu. Trecem mai 
departe, pentru că avem multe puncte la ordinea de zi și trebuie să le 
epuizăm.  
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    Muzsic Robert Eugen: 
    Domnule președinte, o secundă, dacă-mi permiteți! Vreau și 
eu să vă felicit pentru această inițiativă, pentru că este foarte important 
să nu uităm aceste tezaure umane vii ale județului Hunedoara. Cum 
spuneați și dumneavoastră sau spunea nana Cosana, poate că la anul 
nu mai poate să ajungă la noi. Eu aș propune ca, dacă dânsa nu poate 
sau ceilalți doi, celelalte tezaure umane vii ale județului, să mergem noi 
la dânșii. Când au aniversarea sau în preajma sărbătorilor, să facem 
noi o delegație și să mergem să le ducem, cum ați spus 
dumneavoastră, o șampanie, un cozonac și o urare de bine. Pentru că 
poate este prea greu să ajungă dânșii și atunci să mergem noi la 
dânșii. Suntem mai tineri și ne permitem acest lucru. Vă mulțumesc și 
felicitări încă o dată! 
    Nistor Laurențiu: 
    Mulțumesc și eu, este o propunere extraordinară și rog 
secretariatul tehnic să aveți în vedere așa ceva. Vreau să vă spun că 
acum două zile am avut un tezaur uman viu prezent pe scenă: Pera 
Bulz, care ne-a încântat cu taragotul lui. E propunere extraordinară și e 
bine să facem acest lucru, fiindcă și nanei Cosana nu știm câte zile 
Dumnezeu îi mai dă, dar e bine să-i mai vizităm casa, să vedem ce 

face, să-i urăm la mulți ani. Fiindcă asta înseamnă, în ultimă instanță, 
omenia și respectul ce-l purtăm acestor oameni. Mulțumesc.   
    S-a alăturat plenului și domnul consilier județean Ciodaru 
Iulian Dacian, astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare 
este 33. 
 
 

 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului 
taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din 
competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 
2022. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 
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    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome. 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul 
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene.   
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc! Vă informez că domnul consilier județean 
Micula a depus un amendament la acest punct. Amendamentul o să-l 
supunem la vot și în continuare o să vedem ce se întâmplă cu 
amendamentul și cu proiectul de hotărâre. 
    Supun votului dumneavoastră amendamentul formulat de 
domnul consilier județean Micula: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria nu 
participă la vot, astfel încât numărul voturilor exprimate este 32. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Cu două voturi pentru (Fekete Zoltan Iosif și Micula Dacian 
Claudiu), 3 abțineri (Chivu Cristina, Mate Marta și Popa Dorin Ioan) și 
27 voturi împotrivă, amendamentul nu a fost adoptat. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi 
tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa 
Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022, în forma 
propusă de inițiator: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 

voturilor exprimate la acest punct este 32. 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 30 voturi pentru și 2 
abțineri (Fekete Zoltan Iosif și Micula Dacian Claudiu). 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Se poate o întrebare pentru domnul secretar?  
    Nistor Laurențiu: 
    Vă rog! 
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    Micula Dacian Claudiu: 
    Eu am scris și în amendamentul pe care l-am depus că 
avem o Ordonanță nr.43/1997, care spune că drumurile județene sunt 
drumuri de interes public și scutirea, tarifarea aceasta pentru utilități și 
alte chestii, pe care le-am trecut în amendament, e trecută și în 
ordonanță. Nu suntem în ilegalitate din cauza faptului că nu respectăm 
ordonanța? 
    Dan Daniel: 
    Proiectul a fost inițiat în mod corect și legal. Asta era o 
scutire, amendamentul dumneavoastră. Votul s-a văzut, nu-l comentez. 
Deci proiectul a trecut fără această facilitate, pe care ați văzut-o 
dumneavoastră în Ordonanța nr.43, unde zicea că se poate acorda. În 
consecință, hotărârea produce efecte așa cum a fost aprobată.  
    Micula Dacian Claudiu: 
    Bun și cetățeanul poate să clameze legea, dacă are nevoie 
de această scutire? 
    Dan Daniel: 
    Se poate contesta hotărârea, că nu convine ca oportunitate. 
Ca legalitate, v-am spus: proiectul este corect așa cum a fost depus. 
    Nistor Laurențiu: 

    Vă mulțumesc. 
     
 
 
 

III. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
completării Regulamentelor privind cofinanțarea furnizorilor privați 
acreditați de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în 
domeniul protecției persoanelor adulte cu handicap sau persoanei 
vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.55/2017, cu modificările și completările ulterioare. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
   Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
   Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentelor 
privind cofinanțarea furnizorilor privați acreditați de servicii sociale în 
domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanelor adulte 
cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.55/2017, cu modificările și completările 
ulterioare: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

IV. 
 

     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 medical la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad. 
   Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
     Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
   Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
     Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, primele două articole se adoptă prin vot 
secret. Vă rog să faceți propuneri pentru un reprezentant în comisia de 
concurs și unul în comisia de soluționare a contestațiilor! Poftiți, 
domnule Ștaier! 
    Ștaier Ioan Dumitru    
    Domnule președinte, propunem să facă parte din comisia 
de concurs domnul Toncean Blaga Tudor Bogdan, din compartimentul 
de specialitate al consiliului județean, iar pentru comisia de soluționare 
a contestațiilor o propunem pe colega dumnealui de compartiment, 
doamna Mătușa Neli. 
      Nistor Laurențiu: 
    Mulțumesc. Vă consult dacă mai sunt și alte propuneri?  
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    Dacă nu mai sunt, rog să se treacă la completarea 
buletinelor de vot! 
    Suciu Ancuța Elena: 
    Domnule președinte, rog să se consemneze că la acest 
punct nu voi participa la 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 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 31 voturi valabile, din care 30 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 30 voturi valabile, din care 
30 voturi pentru doamna Mătușa Neli. 
    Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 

    Art.3 se adoptă prin vot deschis: 
     Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, iar domnul consilier județean 
Ciodaru Iulian Dacian lipsește temporar din sala de ședințe, astfel încât 
numărul voturilor exprimate este 31. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 

V. 
 

      Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș. 
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
   Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
   Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității 
de Asistență Medico-Socială Baia de Criș: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32 – domnul consilier județean Ciodaru Iulian Dacian lipsește temporar 
din sala de ședințe). 

 

 
 
 

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii Convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecției Copilului Hunedoara și Consiliul Local al Comunei 
Pui. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
   Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul 
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene.   
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de 
colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecției 
Copilului Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Pui: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu cu unanimitate de 
voturi (32 – domnul consilier județean Ciodaru Iulian Dacian lipsește 
temporar din sala de ședințe). 

 
 

 
 

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea de 
stimulente financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 

    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
   Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
      Micula Dacian Claudiu: 
    Ca și anul trecut, consider că acest stimulente nu sunt 
echitabil distribuite, doar comitetului director și, la fel, doresc să propun 
să facem un regulament, să facă, de fapt, spitalul un regulament, ca să 
beneficieze de stimulente toți cei care se încadrează conform legii, nu 
doar consiliul director. Data trecută mi-ați spus că salariile lor sunt mai 
mici decât al unui asistent; am verificat astăzi și nu sunt mai mici. 
Medicii care au salarii mai mari sau asistentele care au salarii mai mari 
le au pentru că primesc sporuri, pentru că lucrează mai mult. Acuma, 
nu știu dacă e cazul și la comitetul director să lucreze mai mult sau mai 
puțin, pentru că, totuși, managementul e mai ușor de făcut decât 
tratarea pacienților. Mulțumesc.  
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    Nistor Laurențiu: 
    Cred că nu e în competența noastră, a nici unuia care nu 
suntem de specialitate medici, să apreciem cât lucrează un medic sau 
un director, care este și medic. Vă spun eu, domnule Micula, că pe cei 
din conducerea Spitalului Județean de Urgență Deva și nu numai, și de 
la alte spitale, care nu sunt în subordinea consiliului județean îi găsești 
aproape zi lumină la spital. Numai eu și prefectul județului știu de peste 
zece ori că îi chemam noaptea, la orele 24, la spital, când salvările 
erau pe stradă pe câte 500 de metri. Nu știu câți dintre dumneavoastră 
ați văzut treaba asta. Așa că, să lăsăm pe cei care sunt competenți în 
această problemă să rezolve. Nu pot eu să spun care lucrează mai 
mult: doctorul sau directorul medical, șeful de secție sau managerul.   
     Toți își fac datoria și o spun public și răspicat: țin să le 
felicit cu acest prilej pe toate cadrele medicale – medici, asistenți, 
infirmieri și orice alte persoane care lucrează în cadrul spitalului 
județean – pentru modul exemplar în care și-au făcut datoria, mai ales 
în această perioadă a pandemiei. Nu de puține ori ne-au demonstrat 
profesionalismul lor, ne-au demonstrat de ce sunt capabili și parcă ți se 
umple sufletul de bucurie când auzi, chiar de la pacientul care a fost 
tratat la spitalul din Deva, lucruri deosebite despre ei. Așa că, vă 

mulțumesc. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea de stimulente 
financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Deva: 
   Domnii consilieri județeni Bădin Ion și Demeter Ioan nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel că numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 31. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 29 voturi pentru și 
două voturi împotrivă (Fekete Zoltan Iosif și Micula Dacian Claudiu). 
    Nistor Laurențiu: 
    Apropos, domnule consilier și domnule manager, ar fi bine 
să le transmiteți aprecierea noastră, a consilierilor județeni, tuturor 
medicilor și asistentelor, tuturor cadrelor medicale de la Spitalul 
Județean de Urgență Deva. Chiar vă respectăm și avem o apreciere 
deosebită pentru dânșii. Domnule doctor Demeter, sunteți și consilier 
județean, domnule manager, trebuie să știe că aveți aprecierea noastră 
unanimă. Adică mai sunt și excepții. 
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VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
   Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 32. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
încadrării drumului comunal DC 58A, cuprins între km 0+000 la km 
2+200 de la intersecția cu drumul județean DJ668A până la cetatea 
dacică Costești – Cetățuia, din categoria drumurilor de interes local în 
categoria drumurilor de interes județean. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
      Doamna consilier județean 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 modificarea încadrării drumului 
comunal DC 58A, cuprins între km 0+000 la km 2+200 de la intersecția 
cu drumul județean DJ668A până la cetatea dacică Costești – Cetățuia, 
din categoria drumurilor de interes local în categoria drumurilor de 
interes județean: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcţii al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara. 

    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
      Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
de investiţii pe anul 2022, aferent activelor date în 
administrare/concesiune prin proiectul “Sistemul de Management 
Integrat al Deșeurilor din Județul Hunedoara” şi care se finanţează din 
Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (FIID). 
      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 Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  

   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 
2022, aferent activelor date în administrare/concesiune prin proiectul 
“Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din Județul 
Hunedoara” şi care se finanţează din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi 
Dezvoltare (FIID): 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind trecerea bunului 
”Teren de sport multifuncțional” din domeniul public al Județului 
Hunedoara în domeniul public al Comunei Băcia. 
    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. 
    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 trecerea bunului ”Teren de sport 
multifuncțional” din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul 
public al Comunei Băcia: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în folosință 
gratuită a unor terenuri și clădiri aparținând domeniului public al 
Județului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor 
terenuri și clădiri aparținând domeniului public al Județului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rezilierii 
Contractului nr.874/1975/22.08.2018 de delegare a gestiunii serviciului 
de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg și a Contractului 
nr.1760/760/27.11.2018 de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului 
nr.874/1975/22.08.2018 de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg și a Contractului 

nr.1760/760/27.11.2018 de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor 
Hunedoara și modificare Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.24/2019 pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia 
ocupațională „administrație” din cadrul Direcției Publice Comunitare de 
Evidența Persoanelor 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. 
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    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției 
Publice Comunitare de Evidența Persoanelor Hunedoara și modificare 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.24/2019 pentru stabilirea 
salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională „administrație” 
din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor 
Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
XVI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Direcției Generale de Administrare a Monumentelor și 
Promovare Turistică a județului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome. 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției 
Generale de Administrare a Monumentelor și Promovare Turistică a 
județului Hunedoara: 
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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 32. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
    Nistor Laurențiu: 
    Vreau să vă informez pe toți consilierii județeni că avem o 
problemă aici, care încă nu este rezolvată, dar sperăm să o rezolvăm 
cât mai curând. Știți bine cu toții că am preluat cele patru cetăți dacice 
de la Ministerul Culturii, care au fost trecute în administrarea consiliului 
județean. Atât au fost de deștepți cei de la Ministerul Culturii și alții, 
încât ne-au dat cu drag cetățile, dar nu ne-au dat nici un post cu care 
să putem funcționa. Am fost ieri și la Ministerul culturii și la cel al 
administrației, urmează să facem niște hârtii și sperăm să o putem 
rezolva, fiindcă această activitate nu poate fi lăsată în grija unor oameni 
pe care nici măcar nu-i interesează aceste cetăți. Ba mai mult, știm 
cum s-au ocupat de ele când au fost în proprietatea Ministerului Culturii 

și știm cum este cetatea de la Sarmizegetusa Regia, care este 
administrată de consiliul județean, și cum arată.  
 
 

 
 

XVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre aprobarea modificării 
procentului de restituție a apelor uzate din apa potabilă pe întreaga arie 
de operare a SC APA PROD SA Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării procentului de 
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restituție a apelor uzate din apa potabilă pe întreaga arie de operare a 
SC APA PROD SA Deva:  
    Domnii consilieri județeni Gligor Dorin Oliviu și Socaci 
Andrei 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).  
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule director Arion, îți dorim succes și să vii cât mai 
repede în fața consiliului județean, să ne spui: domnule președinte, 
onorați consilieri județeni, proiectul pe POIM privind apa și canalizarea 
este semnat. Îmi doresc ca ziua aceea să vină cât de repede. Nu?  
    Arion Victor: 
    Da. 
    Nistor Laurențiu: 
   Ar trebui să spuneți un da mai convingător.  
 

 
 
 

XVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean 
Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru 
trimestrul IV 2021. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV 
2021: 

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

XIX. 
 

      Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Județean Hunedoara pentru trimestrul IV 2021. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 

vot proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara 
pentru trimestrul IV 2021: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2021, 
virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului 
Hunedoara, precum și modificarea programului de investiții, anexă la 
buget. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
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    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al Județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare în 
cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 32. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

XXI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021, virărilor de 
credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului ale unor instituții aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome. 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021, virărilor de credite în cadrul aceluiași 
capitol al bugetului ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara: 
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    Domnul consilier județean Mutulescu Marius nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 32. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

XXII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale spitalelor 
de interes județean, precum și modificarea programului de investiții, 
anexă la buget. 
   Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 

avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului.  
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale spitalelor de interes județean, 
precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 

la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 32. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
    Nistor Laurențiu: 
    Apropo de obiectivul de investiții de la spitalul județean, 
vreau să vă informez că în 2009 s-a început o investiție de reabilitare a 
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spitalului județean. Cam demult, sigur că nici unul dintre noi nu suntem 
mulțumiți cum s-a derulat, din cauza fondurilor care n-au fost asigurate. 
Contractul a fost între Ministerul Sănătății și DSP. Noi, consiliul 
județean, aveam de contribuit cu 5% cofinanțare, pe care am dat-o 
întotdeauna. Am fost ieri la minister și i-am prezentat domnului ministru 
necesitatea de a termina această lucrare. Fiindcă inclusiv Curtea de 
Conturi ne-a atras atenția că, dacă nu o terminăm, s-ar putea să se 
lase cu niște sancțiuni pentru cei care sunt vinovați. Sută la sută, noi nu 
suntem vinovați, dar nu asta mă interesează; mă interesează ca acest 
spital județean să fie terminat la timp. Pentru anul viitor mai sunt 
necesari vreo 12 milioane de lei și sperăm să-i obținem, în așa fel 
încât, la sfârșitul anului, să putem spune că s-a realizat această 
investiție, un spital deosebit de frumos din punct de vedere al esteticii. 
Și sper ca medici și toate cadrele medicale să-și aducă aportul 
necesar, în așa fel încât Spitalul Județean de Urgență Deva să fie 
printre spitalele de frunte din județele României.  
 
 
 
 

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și 
periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara pentru anul 2021. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești.  
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și 
servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate 
în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021: 

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

x 
      Nistor Laurențiu: 
    Și am ajuns la cel mai frumos punct din ordinea de zi: 
întrebări și interpelări. Dați-mi voie să vă spune eu câteva cuvinte; nici 
întrebări, nici interpelări. Vreau să vă mulțumesc, stimați colegi, chiar 
într-un mod deosebit, pentru modul în care am lucrat în anul 2021. 
Încheiem peste câteva zile un an care pot să vă spun că, pentru județul 
Hunedoara, a fost un an bun din toate punctele de vedere. Ne-am 
străduit, cu sprijinul dumneavoastră, să rezolvăm cât mai multe 
probleme. N-am putea spune că le-am rezolvat pe toate, dar putem 
spune cu mândrie că cele mai multe au fost rezolvate, cetățenii sunt 
mulțumiți și întotdeauna am spus că acest lucru s-a putut realiza cu 
ajutorul consilierilor județeni, care și-au pus interesul muncii lor în 
slujba cetățeanului. Asta este bine. Sperăm ca și anul viitor să avem un 
program de investiții bun, sperăm să atragem fonduri europene și – așa 
cum spuneam mai la început domnului director de la ApaProd – 
suntem aproape de finalizarea proiectului pe POIM, în valoare de 228 

milioane euro, ceea ce ar însemna pentru județul Hunedoara o sumă 
extraordinar de consistentă atrasă din fonduri europene. Nu este 
singurul proiect pe care l-am depus. Vă mai pot informa că suntem 
singurul județ din țară care am reușit să facem două ITI: unul în Valea 
Jiului și unul în partea de nord a județului, împreună cu alte patru 
județe, în care județul Hunedoara va beneficia de vreo 14 localități și pe 
ITI Tara de piatră. Și vreau să-i transmit mulțumirile mele primarului de 
la Zlatna, care a fost inițiatorul și care, când a văzut ce partener are în 
consiliul Județean Hunedoara, au fost deosebit de mulțumiți. Ba mai 
mult, am mers cu experiența noastră pe care o avem pe ITI Valea Jiului 
și am demonstrat că am reușit, într-un timp relativ scurt, să dăm drumul 
și la acest proiect. 
    Vă mai pot informa că în curând va fi gata și Casa de 
Cultură de la Hunedoara, care este un model pentru multe județe din 
țară, în care noi, consiliul județean, avem o contribuție foarte, foarte 
mare. Și e bine că ne-am adus această contribuție. A fost finalizată 
parcarea de la Lupeni și ne gândim cu drag de acum să mai facem o 
parcare supraetajată. A fost terminat drumul din Parâng, au fost 
reparate câteva sute de kilometri de drumuri și nu este necesar, fiindcă 
- șoptește domnul Bădin, ca să-l laud și pe dânsul și acum trebuie să 
fac și asta. A fost responsabil pentru drumul Hunedoara-Călan, drum 
făcut pe fonduri europene, pe care cred că toți l-ați văzut, un drum de 
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excepție, un drum european, aș putea spune, nu drum național sau 
județean.  
    Toate acestea au fost făcute, desigur, cu sprijinul 
dumneavoastră, al consilierilor județeni, cu implicarea tuturor colegilor 
din consiliul județean. Mulțumirile mele le transmit tuturor. În orice caz, 
eu sunt mândru cum lucrătorii din consiliul județean au început, deși 
mai greu, și acum au intrat pe linie dreaptă. Au înțeles că trebuie să ne 
facem datoria în consiliul județean și nu în politică. Și este foarte bine 
așa. Avem foarte multe proiecte depuse, mă bombardează doamna 
Paula Enuț zi de zi: am mai câștigat un proiect, am mai câștigat un 
proiect. Lasă să câștigăm cât mai multe, să fie și pe urmă, în momentul 
când le începem, să ne și lăudăm cu ele, că este munca lor, a 
oamenilor din consiliu; bineînțeles, cu aprobarea dumneavoastră, a 
consilierilor județeni.  
    Eu vreau să vă urez din suflet la mulți ani tuturor 
consilierilor județeni, familiilor dumneavoastră! La mulți ani și colegilor 
care sunt prezenți aici! Să vă dea Dumnezeu un Crăciun fericit și tot ce 
vă doriți! Moș Crăciun a trecut și pe la consiliul județean și a lăsat câte 
ceva și pentru copiii consilierilor județeni, o să le primiți imediat. Și, de 
asemenea, v-aș ruga din suflet să vedeți cum putem consuma un timp, 

să mai rezistăm pe-aici. Vă lansez o invitație din suflet, cu drag. Este 
pentru prima dată în 32 de ani, când Consiliul Județean Hunedoara a 
organizat un program de colinde, în curtea consiliului județean. N-am 
acceptat să fie în sală, pentru că e pandemie și nu ne doream … mai 
bine în curte. Vreau să vă spun cu plăcere și cu mândrie că ne-au 
colindat peste 750 de copii. Peste 750 de copii s-au urcat pe scena pe 
care noi, consilierii județeni, am aprobat pentru pomul de iarnă să le 
dăm acestor copilași câte un cadou. Au plecat extraordinar de 
mulțumiți, chiar dacă unde vulpițe din presă, părăsite de vulpoi sau în 
căutare de vulpoi, probabil, mai scriu că am scos aparatul consiliului 
județean cu forța, cu arcanul la colinde. Ce este mai frumos, ca și 
gazdă, când îți vin colindători, decât să ieși, să-i primești și să-i 
aplauzi? Cum era să vină colindătorii la noi, în curtea consiliului 
județean, iar noi să stăm pasivi în birouri? Le mulțumesc tuturor 
colegilor și vreau să cred că toate felicitările pe care le-am auzit zi de zi 
au fost sincere. Spuneam că în 32 de ani nu s-a întâmplat așa ceva, iar 
inclusiv copiii angajaților de la consiliul județean au fost extraordinar de 
fericiți și de mândri că au apucat să vină cu colinda aici. În fiecare zi, de 
la orele paisprezece, au urmat spectacole de colinde, la nivel înalt. Și 
vreau să mulțumesc colegilor mei din echipa de conducere, celor doi 
vicepreședinți, administratorului public și, nu în ultimul rând, am trei 
directori – domnul Radu Barb, domnul Sebastian Bara și Ciprian 
Roman – care s-au ocupat într-un mod deosebit. V-aș ruga din suflet 
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să fiți și dumneavoastră prezenți astăzi, la orele paisprezece, pentru că 
avem un program cu totul deosebit. Sigur că e greu, mai e o oră, dar 
până primiți pachetele, până nu știu ce, trece și ora aia și se încheie un 
program de colinde de cinci zile, de care cei care au călcat în curtea 
consiliului județean au fost deosebit de încântați. Și apropo de Lelese, 
trebuie să fim mândri că în Ținutul pădurenilor încă mai sunt oameni 
care poartă cu atâta mândrie portul lor, specific pădurenilor. Au venit și 
colindători din Petrila, momârlanii, care ne-au încântat și ei; felicitări, au 
fost extraordinari! De fapt, nu putem spune că a fost cineva mai bun 
decât altul; toți au fost foarte buni. Eu cred că vom continua această 
tradiție bună în legislatura asta. Știți că dacă începi un lucru bun, este 
bine să-l și continui. Este bine că toți, împreună, ne-am gândit să facem 
treaba asta, chiar dacă unii mai scriu pe dos. Dar asta-i viața, trebuie 
să ne obișnuim și cu critici, mai mult critici decât laude. Asta-i viața! Noi 
suntem puși aici să muncim și să fim criticați. Dacă n-am fi criticați, vă 
spun eu: n-am exista. Așa că să ne critice, dar noi să facem lucruri 
bune pentru județul acesta.  
    Și aș vrea să închei, după care o să vă ascult pe 
dumneavoastră. Astăzi se împlinesc 32 de ani de la revoluția din 
decembrie 1989, în care orașul martir Timișoara s-a ridicat pentru 

prima dată și a creat posibilitatea începerii revoluției române din 1989. 
Cred că merită să ținem un moment de reculegere în cinstea celor care 
au căzut pentru ca noi să putem fi aici astăzi. 

După momentul de reculegere 

    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc!E bine să ne aducem aminte de toate 
lucrurile bune, e bine să demonstrăm că, într-adevăr, lucrăm cu suflet 
pentru cetățenii pe care-i reprezentăm, indiferent că ne-au dat sau nu 
votul, sunt cetățeni ai județului Hunedoara, pe care noi, cel puțin cei 
care suntem în aceste funcții, trebuie să-i respectăm. Eu vă mulțumesc, 
vă spun încă o dată la mulți ani și vă mulțumesc din suflet pentru 
colaborare. Chiar dacă uneori mai glumeam și nu se potrivea totul bine, 
acum cred că nici doamna consilier de la Călan nu mai e supărată pe 
mine. A scris scrisoarea aceea, dar acum ne-am împăcat și totul e 
bine. Da? La mulți ani vă doresc! Așa este bine, când totul se încheie 
cu bine și cu lucruri deosebite. 
    Dintre dumneavoastră, eu cred că e bine ca din fiecare grup 
să ia cuvântul un singur consilier; dumneavoastră hotărâți cine. 
      Bădin Ion: 
    Domnule președinte, două cuvinte, vă rog! La echipa 
dumneavoastră de conducere cred că ar fi trebuit să-l adăugăm și sunt 
sigur că-l adăugați și pe secretarul general al județului. 
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    Nistor Laurențiu: 
    Obrăznicia lui Bădin! Vroiam – dar așa se întâmplă! – să-l 
las pe domnul secretar general după ce vorbiți și dumneavoastră, chiar 
vreau să vă prezint un om pe care … dar iarăși mă provoacă. Dar la 
urmă! Bine. Doamna Ștefănie! 
    Ștefănie Maria: 
    Stimate domnule președinte, domnilor vicepreședinți,  
domnule secretar general, stimați colegi, doamnelor și domnilor 
consilieri județeni, stimați invitați, este chiar un privilegiu pentru mine și 
o mare bucurie să am această oportunitate, de a vă adresa acest 
mesaj, în numele consilierilor județeni PSD și fac acest lucru cu mare 
bucurie. 
    Pentru că mai sunt doar câteva zile până la sfânta 
sărbătoare a nașterii lui Iisus și până la încheierea unui an 
calendaristic, și dacă vrem, și dacă nu vrem, din punctul nostru de 
vedere, este un moment în care, natural, firesc, vine să facem un 
bilanț:  este un moment al bilanțului. Ne uităm ce s-a întâmplat în anul 
2021, an calendaristic, an bugetar, și - exact așa cum ați spus 
dumneavoastră, domnule președinte – s-au întâmplat multe lucruri 
bune în județul Hunedoara. Vedem o paletă foarte mare de proiecte, 

din toate domeniile de activitate: sectorul social-economic, proiecte 
adresate domeniului cultural, valorilor istorice ale județului nostru, 
proiectele destinate domeniului sănătății, învățământului. Și sigur că 
toate acestea au fost posibile în primul rând datorită dumneavoastră, 
domnule președinte, și echipei dumneavoastră, aparatului de 
specialitate și, sigur, tuturor consilierilor județeni. Însă un lucru este 
cert: întotdeauna, aceste proiecte reprezintă viziunea conducătorului. 
    Din partea consilierilor județeni PSD, sincere felicitări, 
domnule președinte, pentru modul în care ați gândit, ați inițiat și ați pus 
în practică aceste proiecte! Când spun acest lucru, mă gândesc la 
acele proiecte pe care cetățenii din județul Hunedoara le așteptau, 
unele de 20 de ani, iar anul acesta au fost posibile. Mă gândesc la 
proiectul de astăzi; e atât de frumos să ai în fața ta un om de o valoare 
inestimabilă, cum este doamna Cosana Vinca!  
    Nu pot decât să îmi exprima aprecierea și doar cuvinte de 
prețuire pentru dumneavoastră, pentru toată echipa, pentru că știu că e 
vorba de multă muncă, multă implicare, știu că ați renunțat la multe 
lucruri, poate la momente pe care ați fi putut să le petreceți cu membrii 
familiei, dar v-ați dedicat – așa cum ați promis – cetățenilor județului 
Hunedoara. Cu siguranță, așa vom face și în anul care urmează, este 
datoria noastră și, dacă urmăm această direcție, tot județul Hunedoara 
va avea de câștigat. 
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    Încă o dată felicitări tuturor, mulțumiri colegilor consilieri 
pentru sprijinul acordat și pentru excelenta colaborare și am 
convingerea că așa va fi și în perioada care va urma. Relațiile deja s-au 
conturat frumos între noi, mi-a plăcut foarte mult propunerea domnului 
consilier Robert Muzsic de a merge mai des la oamenii de valoare din 
județul nostru, mai ales când vorbim de persoane care au o anumită 
vârstă și care se deplasează mai greu. Salut această inițiativă și sunt 
de acord și cred că putem să vedem lucrurile din mai multe 
perspective, pentru că aceste acțiuni contribuie la partea aceasta de 
socializare, de închegare a echipei, deși s-a format destul de frumos, 
dar tot datorită conducerii Consiliului Județean Hunedoara. 
    Sărbători fericite, cu sănătate, cu fericire și cu tot ce vă 
doriți. tuturor vă spun de pe acum la mulți ani! 
    Nistor Laurențiu: 
    Mulțumesc din suflet! Din partea consilierilor PNL, domnul 
Marius Mutulescu! 
    Mutulescu Marius: 
  Dragi colegi, stimate domnule președinte, din partea 
consilierilor PNL-UDMR vă urăm un călduros ”La mulți ani!”, multă 
sănătate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Am avut un an 

greu, un an cu pandemie, un an cu probleme medicale grave și am 
încercat cu toții, indiferent de coloratura politică, să alocăm cât mai 
mulți bani pentru a menține sistemul de sănătate din județul Hunedoara 
la parametrii normali și să facem investiții, în așa fel încât să protejăm 
populația de această nenorocită pandemie. Din punctul nostru de 
vedere, al consilierilor județeni PNL-UDMR, considerăm că toate 
proiectele care au fost dezbătute au fost susținute în așa fel încât să 
dezvoltăm județul Hunedoara, să asigurăm sistemul medical cu toate 
cele necesare. Vă mulțumesc mult pentru acest lucru, vă dorim 
sănătate și să avem un an bun. cu tot ce ne dorim. La mulți ani! 
    Nistor Laurențiu: 
  Mulțumesc, domnule consilier, din suflet vă doresc și eu la 
fel. Din partea grupului Pro România, domnul Zvâncă! 
  Zvâncă Adrian: 
  Da, domnule președinte, stimați colegi, în primul rând vă 
mulțumesc că ne-ați reținut numele; ce să vă spun, din punctul nostru 
de vedere a fost un an care a început cu multe asperități noi fiind 
oarecum poziționați politic în opoziție față de Partidul Social Democrat 
în urma campaniei au existat multe asperități care ne-au făcut să fim un 
pic reticenți la începutul acestui mandat dar - spre surprinderea mea și 
a colegilor mei - am văzut disponibilitatea dumneavoastră personală și 
a echipei de conducere a consiliului județean, precum și a colegilor 
noștri a tuturor colegilor din consiliul județean de a ne asculta și de a 
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înțelege faptul că suntem aici pentru a face lucruri bune pentru cetățenii 
din județ și că și noi avem interesul să ne aducem un aport pozitiv în 
dezvoltarea acestui județ. Sperăm ca și pe viitor, în special la 
constituirea viitorului buget să avem parte de consultări mult mai 
profunde și mult mai aplicate în așa fel încât ideile cu care am participat 
în campanie și pe care le-am expus alegătorilor noștri să le găsim locul 
în această proiecție a viitorului județului și bineînțeles cum se 
obișnuiește vă urăm și noi sărbători fericite, ”La mulți ani!” și să ne 
vedem cu bine în noul an.  
   In plan personal, aș vrea să vă aduc o mulțumire din partea 
locuitorilor din municipiul Petroșani. In momentul în care am intrat în 
politică în urmă cu aproape 20 de ani, drumul din Parâng a fost un 
obiectiv de-al meu personal pentru care am încercat să mă lupt cu 
toate forțele atât cât am putut și vreau să mulțumesc consiliului 
județean pentru această reușită, pentru această izbândă că am reușit 
fiind încă în politică să văd acel drum finalizat. Vă mulțumesc. 
  Nistor Laurențiu: 
  Vă mulțumesc și vă asigur că am contabilizat toate 
propunerile partidelor politice când au fost alegeri și tot ce-i bun să 
luăm să facem, de la voi numai una singură nu am putut să iau în 

sensul că ați vrut să deveniți dresori de dinozauri politici, nu puteam să 
o contabilizez. Bine. Grupul PMP. 
  Muzsic Robert: 
  Mulțumesc domnule președinte. Domnule președinte, 
domnilor vicepreședinți, domnule secretar general, dragi colegi 
consilieri județeni, doamnelor și domnilor invitați, anul 2021 a fost un an 
cu multe încercări atât pentru noi ca și consilieri județeni, cât și pentru 
cetățenii județului Hunedoara, dar printr-o mobilizare foarte bună a 
noastră a consilierilor, a echipei de conducere am reușit să ducem la 
bun sfârșit anumite proiecte începute, să începem alte noi proiecte pe 
care sunt convins că le vom duce până la finalizare, proiecte care sunt 
foarte importante pentru locuitorii județului Hunedoara, datorită lor sunt 
noi aici astăzi, pentru ei suntem și cred că nu ar trebui să uităm că ei 
sunt pentru noi cei mai importanți. Intr-adevăr am văzut că cel puțin în 
ultima perioadă s-a consolidat această mare familie a consiliului 
județean pentru că noi aici trebuie să ne considerăm o familie, pentru 
că trebuie să facem tot ce este mai bine pentru cetățenii județului 
Hunedoara. In prag de sărbători, vreau să vă urez și eu un sincer și un 
călduros ”La mulți ani!”, sărbători fericite și contați pe sprijinul nostru al 
consilierilor PMP și în următoarele proiecte pentru că sunt foarte bune 
pentru cetățenii județului Hunedoara. Vă mulțumesc, sărbători fericite și 
”La mulți ani!”. 
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  Nistor Laurențiu: 
  Vă mulțumesc și eu și dumneavoastră contați pe noi că 
vom fi aceiași oameni. Grupul USR. 
  Fekete Zoltan: 
  Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, dragi colegi 
doamnelor și domnilor consilieri, dragi invitați, deși nu suntem un grup 
suntem doar două persoane consilieri județeni din partea USR - și a 
unu cât doi probabil atunci am face trei – chiar dacă reprezentăm 
opoziția în față aici în consiliul județean, consider că uneori face foarte 
bine și opoziția. In consecință ca și până acum și anul viitor ne 
propunem să vă stăm în coastă - scuzați plagiatul cu sula-n coaste era 
a lui altcineva – ne propunem de asemenea să facem tot ceea ce ne 
stă în putință pentru care județul acesta să înainteze. Și vreau să vă 
doresc acum în prag de sărbători și eu și colegii mei, să vă dorim ”La 
mulți ani!”, multă sănătate - fără abțineri cum mi s-a urat mie - și 
cetățenilor acestui județ multă putere să putem să mergem înainte. 
  Nistor Laurențiu: 
  Noi vă urăm sănătate 100% și nu ne abținem, eu v-am urat 
cu abțineri la vot nicidecum la sănătate, când este vorba de sănătate 
este cel mai presus, când urezi la un om la mulți ani nicidecum nu am 

rețineri sau abțineri. Era cu totul altceva, v-am urat ”La mulți ani!” de 
abțineri, eu vă felicit pentru că sunteți în coasta mea dar vă spun că nu 
am cea de-a șaptea, așa că aveți grijă la care vă referiți, cea de-a 
șaptea coastă vroiam să spun. Domnul Goia. 
  Goia Marcel: 
  Domnule președinte, mulțumesc pentru că mi-ați dat 
posibilitatea să mă adresez și eu dumneavoastră și colegilor care sunt 
aici. Am mulțumit la toți pentru ceea ce am făcut în acest an sau în 
acest mandat până în prezent, dar după cum vă știu dumneavoastră 
sunteți un om credincios, suntem toți creștini aici, aș vrea dacă-mi 
permiteți să rostesc Tatăl nostru și să-i mulțumim și lui Dumnezeu 
pentru că tot ce am făcut am făcut prin el, prin bunăvoința lui. 
  Doamne Sfânt, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-
se numele tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum și cer așa și 
pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și 
ne iartă nouă greșelile noastre precum iertăm și noi greșiților noștri și 
nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău, Ca a Ta este 
împărăția, puterea și slava Ta, în veci. Amin. 
  Doamne Dumnezeule, îți mulțumim Doamne că suntem aici 
în această clipă, suntem la consiliul județean împreună cu conducerea 
consiliului județean, îți mulțumim Doamne pentru tot ce ne-ai ajutat să 
facem în acest an, îți mulțumim Doamne că am trecut prin evenimente 
deosebite, prin boli, dar Tu Doamne Dumnezeule ai fost alături de noi 



36 
 

și ne-ai trecut, ne-ai ajutat Doamne și la nivelul județului și la nivelul 
țării. Iți mulțumim Doamne pentru toate darurile pe care Tu ni le-ai dat, 
tot ce avem,  avem prin bunăvoința Ta Doamne și te rugăm Doamne să 
ne binecuvântezi pe noi Doamne, pe toți care suntem aici să 
binecuvântezi familiile noastre, să binecuvântezi Doamne județul 
Hunedoara și România Doamne și să le dai înțelepciune Doamne la cei 
care ne conduc să ia cele mai bune decizii pentru țară, pentru noi, 
pentru poporul român și pentru toată lumea asta. Iți mulțumim Doamne 
pentru tot că ai fost un Dumnezeu bun, un Dumnezeu iertător Doamne, 
un Dumnezeu darnic cu noi Doamne.  
  Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și familiile 
dumneavoastră și să vă dea sărbători binecuvântate de Dumnezeu. 
  Nistor Laurențiu: 
  Vă mulțumesc din suflet pentru aceste clipe emoționante aș 
putea spune. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc și directorilor care sunt 
prezenți aici și vă asigur pe toți și colegilor care sunt prezenți că veți 
avea din partea mea sprijin total să vă faceți toate sarcinile de serviciu. 
Si acum ca să nu creadă Bădin că am uitat, că încă am mintea la 
purtător, domnul Chiș, vă rog. 
    Chiș Alexandru: 

    Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, domnule 
secretar, stimate doamne, stimați domni colegi consilieri, stimați invitați, 
doar două-trei cuvinte vreau să spun.  
    Domnule președinte, țin să vă mulțumesc pentru faptul că 
ați făcut precizare despre evenimentele din 22 decembrie 1989, ba 
chiar mai repede. Țin să vă anunț pe această cale că Hunedoara și aici 
a fost pe primul loc. Pentru că la Hunedoara s-a ieșit prima dată în 
stradă, noaptea, la orele 23, în data de 14 decembrie. În acte este 
dovedit faptul. De asemenea, sunt obligat ca, în numele colegilor mei 
care trăiesc, mai sunt în viață, și în special al celor care nu mai sunt și 
al familiilor lor, vreau să vă aduc la cunoștință că sunt persoana care 
știu foarte bine cine a fost în primele rânduri, atât la Hunedoara, cât și 
la Deva, la Orăștie și în alte orașe din județ, cunosc situația de la A la 
Z.  
    Deci ce vreau să spun cu această chestiune? Vreau să 
spun că sunt oameni care și-au riscat viața – a lor și a familiilor lor – la 
o vârstă foarte fragedă, în persoană, care aveam atunci 38 de ani. Dar 
sunt alții care erau și mai tineri, și mai în vârstă. Dar tot atât este de 
adevărat că avem între noi oameni care atunci - și nu vă spun minciuni; 
două lucruri nu m-au caracterizat în viață: minciuna și băutura și nu mă 
vor caracteriza niciodată, nici pe mine, nici pe copiii mei - și-au băut 
ușile în cuie, și-au pus stinghii, să se vadă că nu sunt acasă și au intrat 
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pe balcon în casă, de frică, vezi Doamne, să nu fie împușcați. Ei, noi n-
am fost nici barbari, nici criminali.  
    Niciodată n-am fost de acord - și vă spun un secret pe care 
nu știu dacă l-am mai spus la unul sau doi din colegii mei – eu n-am 
fost de acord nici cu împușcarea lui Ceaușescu. Și nu pentru că nu și-
ar fi meritat soarta și nu pentru ce l-au acuzat unii care l-au băgat în 
pământ, nu pentru aia și-a meritat soarta. Își merita soarta pentru acele 
zeci de mii de crime pe care le-a făcut cu acea lege a avorturilor, cu 
femeile și cu copiii. Cei tineri, care sunteți aici, nu știți; dacă nu v-au 
spus părinții, n-aveți de unde să știți. Cei ca mine, ca domnul coleg 
Bogdan și ca domnul președinte, care suntem de 70 – 70 și de ani știm 
foarte bine și cunoaștem situația.  
    Regretul meu personal este că n-am reușit să introducem în 
manualele școlare cel puțin o oră pe săptămână sau la două săptămâni 
despre cum s-au întâmplat lucrurile și cum au fost până în 89 și cum 
sunt acum. E adevărat că nici acum nu e bine ce se întâmplă și 
condamn cu toată tăria și revoluționarii care mai suntem – vreo 13-14 
mii – condamnăm ce se întâmplă acum. Am ajuns cu tot felul de 
neaveniți, care nu știu ce-i o lege. N-oi ști eu, că sunt mai bătrân, dar 
ei, care se pretind cu două-trei facultăți, nu știu să pună în aplicare sau 

să facă o lege. Păi cum să rămâi tu, în prag de iarnă, fără căldură, fără 
gaz, fără lumină sau plătită de zece ori față de prețul de anul trecut? Se 
dau zilnic la televizor familii întregi care nu au ce mânca, nu au unde 
dormi, nu au cu ce se acoperi, familii cu câte 5-6 copii! Și nimeni nu ia 
nici o măsură, cel puțin până acum nu au luat. Să vedem ce o să 
urmeze acum, cu noua guvernare. Deci, noi nu asta am vrut în 89, 
domnilor. 
    Acestea fiind zise, domnilor, ca să nu mai plictisesc și să vă 
rețin din timpul dumneavoastră, am o rugăminte. În 22, la orele 
douăsprezece, vă invit – în calitate de președinte al Asociației 
revoluționarilor din municipiul Hunedoara – la depunere de coroane, la 
Catedrala Eroilor din municipiul Hunedoara, lângă hotelul Rusca. 
Sunteți bineveniți, bine primiți și ne întâlnim pe urmă la un pahar de vin, 
să-l ciocnim în memoria celor care nu mai sunt printre noi, de la 
evenimentele din 89. Vă mulțumesc mult de tot.  
  Nistor Laurențiu: 
  Vă mulțumim domnule Chiș și aveți dreptate. Si acum 
fiindcă am terminat cu politica, am vorbit toți din fiecare partid politic, 
sunt dator să duc mai departe propunerea lui Bădin care credea că trec 
peste ea. Nu puteam vorbi în cadrul aceleiași echipe de un om care nu 
face politică. Acel om care nu face politică este în stânga mea și este 
vorba de secretarul general al consiliului județean, domnul Dan Daniel. 
Daniele vreau să-ți mulțumesc din suflet pentru tot ce ai făcut în acest 
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an și nu-ți ascund faptul și nu vă ascund și dumneavoastră faptul că în 
momentul în care am venit la consiliul județean mi se băga în cap să-l 
dau afară primul pe Dan Daniel. Cum eu nu sunt așa de repezit în a lua 
hotărâri, am lăsat echipa iacă avem un an și nu am dat pe nimeni afară 
din consiliul județean, asta nu vă pot garanta că nu vor fi, nu vă pot 
garanta eu dar am stat, am analizat, am lucrat cu domnul Dan Daniel,  
l-am verificat ori de câte ori îi dădeam o sarcină să vedem cum o 
tratează și faptul în sine că Daniel a demonstrat că este un profesionist 
desăvârșit în administrația publică pe mine m-a făcut să lucrez deosebit 
cu el ori de câte ori am avut probleme juridice cât m-aș pricepe eu dar 
nu am terminat o facultate juridică dar am învățat pe parcursul anilor 
sunt 32 de ani de administrație publică pe care am făcut-o, fiind obligat  
să învăț și punctele de vedere juridice la multe lucruri pe care trebuia 
să le desfășor în activitatea mea. 
  Venind la consiliul județean, ori de câte ori l-am chemat la 
mine să ne consultăm, îi spuneam și care e punctul meu de vedere, îi 
spuneam să mă contrazică  când nu este bine și am avut plăcerea ca 
de multe ori, de cele mai multe ori să-mi spună domnule președinte 
este bine și vă mai întăresc și eu cu o treabă uitați și asta. Asta ne-a 
făcut să fim împreună un an de zile, asta ne-a făcut și ne-a făcut pe toți 

de la consiliul județean să nu avem probleme din punct de vedere 
juridic, iar din toate proiectele de hotărâre ale noastre nu a fost niciunul 
respins de către Prefectura județului Hunedoara. Este un lucru bun. Iți 
doresc Daniel în continuare cel puțin legislatura asta în care suntem să 
fii alături de noi, îți doresc să rămâi același om profesionist de care ai 
dat dovadă, lasă politică că-i grea, nu te băga în asta, ești apreciat 
pentru munca ta profesională pe care o faci și țin să te apreciez în 
continuare. Eu sunt mândru să am o asemenea echipă cum e Daniel, 
cum sunt cei doi vicepreședinți, unul tânăr și unul mai puțin tânăr, 
aproape sunt amândoi deodată cam așa, administratorul public și cu 
Daniel să avem o echipă și vă asigur dragi consilieri că atâta timp cât 
vom lucra împreună vom respecta legea, vom face tot ce este posibil 
să demonstrăm că într-adevăr în Consiliul Județean Hunedoara ne 
interesează soarta județului Hunedoara. Să dea Dumnezeu să putem 
face cât mai multe spre binele locuitorilor județului Hunedoara în așa fel 
încât cei care doresc să mai candideze în 2024 să o facă cu fruntea 
sus indiferent de la ce partid. Asta este bine. Daniel dacă dorești 
câteva cuvinte și încă o dată  îți mulțumesc din suflet pentru 
colaborarea pe care am avut-o și sper să rămână aceiași încă trei ani 
care mai sunt. Mulțumesc. 
    Dan Daniel: 
    Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult! 
Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, domnilor consilieri 
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județeni, stimați invitați, eu vorbesc în numele aparatului de 
specialitate, al aparatului administrativ. Înainte de toate, începând cu 
domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru colaborarea pe 
care o aveți cu aparatul de specialitate. Anul care a trecut a fost un an 
foarte greu pentru toți, un an plin de provocări. Provocări din punct de 
vedere normativ, administrativ, provocări cărora dumneavoastră le-ați 
făcut față foarte bine.  
    Există o mare fierbere în aparatul administrativ cu prilejul 
ședințelor care ajung la dumneavoastră, să adoptăm aceste hotărâri. 
Numai datorită unei colaborări atât de bune și a înțelegerii 
dumneavoastră … noi avem rapoarte de specialitate, dumneavoastră 
avize, frontul este comun pentru activitatea pe care o desfășurăm în 
consiliul județean. Obiectivele dumneavoastră sunt atinse prin aceste 
hotărâri, la care se lucrează din punct de vedere administrativ, pentru 
ca dumneavoastră să le adoptați. Recunoștința este cu atât mai mare, 
cu cât activitatea este încununată de succes. Din punctul acesta de 
vedere, este o mândrie – pentru dumneavoastră și pentru noi – că 
reușim împreună să facem această activitate să fie un real succes.  
    Dumneavoastră aveți un statut special: consilieri județeni. 
Un statut care este demn de foarte mult respect. Sunteți mandatați de 

cetățeni, prin votul lor. Acest statut special și activitatea dumneavoastră 
se vede că sunt respectate, prin activitatea pe care noi, aparatul 
administrativ, încercăm s-o desfășurăm în cele mai bune condiții și-n 
cea mai mare performanță. Să ajungem în fața dumneavoastră – 
bineînțeles, cu inițiativa președintelui consiliului județean – cu cel mai 
bun material pe care dumneavoastră-l adoptați. 
    Pe considerentul că suntem în pragul sărbătorilor de iarnă 
și în această perioadă magică, eu vă urez un Crăciun fericit, multă 
sănătate și la mulți ani! Vă mulțumesc 
    Nistor Laurențiu: 
    Mulțumesc din suflet, Daniel! 
    A venit între noi și vrednicul de pomenire Costel Avram, pe 
care l-am trimis să rezolve niște probleme pentru ora două. Îi mulțumim 
și lui. Costel, ți-am mulțumit pentru modul cum am colaborat. 
    Declar închise lucrările ședinței de astăzi a consiliului 
județean, nu înainte de a vă mai spune o dată la mulți ani! Aveți 
răbdare, moșul trece pe la dumneavoastră, de fapt crăciunițele. Pe la 
domnii directori, Moș Crăciun o să treacă zilele următoare, nu vă uităm. 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 

PREȘEDINTE,    SECRETAR GENERAL 
          AL JUDEȚULUI, 

         Nistor Laurențiu            Daniel Dan 


