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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată  

a Consiliului Județean Hunedoara din data de 22 ianuarie 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.16/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară, în sistem de 
videoconferință, în data de 15 ianuarie 2021, orele 11,00. 
     La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Nistor 
Laurențiu – președintele Consiliului Județean Hunedoara; Arion Viorel, 
Bârea VasileBădin Ion, Bălănesc Doinița Maria, Bogdan Sever, Chiș 
Alexandru, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu Marin, Demeter Ioan, 
Dunca Victoria Alina, Gligor Dorin Oliviu, Goia Marcel Adrian, 
Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Logofătu Daniela 
Maria, Mate Marta, Micula Dacian Claudiu, Mutulescu Marius, Muzsic 
Robert Eugen, Pârvuța Gabriel Ionnuț, Popa Dorin Ioan, Rus Ioan, 
Socaci Adrian, Suciu Ancuța, Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie 
Maria, Țambă Alin Adam, Zvîncă Adrian – consilieri  județeni;  Dan 
Daniel – secretarul general al județului. 
    Ședința este condusă de domnul președinte Nistor 
Laurențiu. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vreau să vă mulțumesc pentru prezență și să vă anunț că 
sunt prezenţi un număr de 30 consilieri, la care se adaugă președintele 
Consiliului Județean Hunedoara (31), potrivit art.180 alin.1 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, ședința este legal constituită.  
    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
supune la vot procesul verbal încheiat în ședința anterioară. 
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    Dan Daniel: 
    În conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat  în ședința 
extraordinară din data de 15 ianuarie 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 următorul 
proiect al ordinii de zi: 
    - Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de 
parteneriat pentru realizarea proiectului “Îmbunătățirea accesului 
elevilor la învățământul on-line în județul Hunedoara”, în cadrul 
Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală 
competitivă, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-
sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. 

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

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (31). 
    Dan Daniel: 
    Vă informăm că proiectul de hotărâre ce va fi supus votului 
dumneavoastră îndeplinește condițiile art.136 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, fiind însoțit de referatul de 
aprobare, raportul de specialitate al compartimentului de resort și de 
avizele comisiilor de specialitate. 
    Nistor Laurențiu: 
    Proiectul de hotărâre din ordinea de zi va fi supus votului 
dumneavoastră în ansamblul său, cu excepția eventuală a unui articol 
în care sunt formulate amendamente sau care necesită dezbateri.  
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I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Îmbunătățirea 
accesului elevilor la învățământul on-line în județul Hunedoara”, în 
cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie 
digitală competitivă, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital 
și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-
sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. 
    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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat 
pentru realizarea proiectului “Îmbunătățirea accesului elevilor la 
învățământul on-line în județul Hunedoara”, în cadrul Programului 
Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acţiunea 
2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură 
– SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
    Nistor Laurențiu: 
      Domnilor consilieri, vă amintesc că, la ședința precedentă, 
domnul consilier Mutulescu a ridicat o problemă vaccinării anti-covid și 
m-a întrebat când ne vine rândul să ne vaccinăm. Vă informez, 
doamnelor și domnilor consilieri județeni, că – în conformitate cu 
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Hotărârea Guvernului României nr.1031/2020 privind aprobarea 
strategiei de vaccinare împotriva COVID 19 în România, publicată în 
Monitorul Oficial nr.69 din 21 ianuarie 2021 – personalul din 
administrația publică locală intră în faza a doua de vaccinare. Deci 
urmăm și noi cât de curând. Pentru aceasta, vă informez că am luat 
legătura cu domnul secretar general Dan Daniel, care se va ocupa de 
toate demersurile și sperăm ca, într-un timp relativ scurt, să putem să 
beneficiem și noi de acest vaccin. Dacă mai sunt alte întrebări? 
    Hirghiduși Ion: 
    Domnule președinte, eu aș avea o întrebare, tot legat de 
vaccinare. Pentru că instituția învățământului ne vaccinează, consiliul 
județean vrea și el să ne vaccineze, acum mă întreb pe cine să punem 
pe primul loc? 
    Nistor Laurențiu: 
    Sută la sută nu o să vă vaccinăm de două ori. Dacă 
dumneavoastră sunteți profesor universitar și credeți că vaccinul este 
mai bun la universitate, faceți-l acolo. Dacă credeți că-i mai bun șa 
consiliul județean, vă cer că fiți alături de colegi. Unde hotărâți 
dumneavoastră, acolo e bine. Nu eu sunt stăpânul vieții 
dumneavoastră vă hotărâți soarta vieții. 
    Hirghiduși Ion: 
    Deci ținem cont de prima solicitare.  
    Nistor Laurențiu: 
    Corect, domnule profesor. Eventual, domnule profesor, 
dacă vă solicită cineva de la consiliul județean, să-i comunicați că 
dumneavoastră ați făcut prima solicitare la Universitatea din Petroșani. 
E corect așa. Și poate că și alți colegi s-au mai înscris la alte unități, 
care au avut prioritate față de faza a doua, în care ne-a băgat guvernul. 
Și poate că au dreptate și nu trebuie să ne îngrămădim noi în față, 
înaintea personalului medical – asistente, medici - și alt personal, care 
trebuie să fie, într-adevăr, în prima linie.  
    Bine, stimați colegi, ordinea de zi a fost epuizată. Vă felicit 
pentru că ați aprobat acest proiect de hotărâre, prin care demonstrăm 
că pe noi, Consiliul Județean Hunedoara, ne interesează – în primul 
rând - soarta elevilor, dar ne interesează și să atragem fonduri 
europene pentru județul Hunedoara. Orice consilier județean trebuie să 
se preocupe de acest lucru și vă spun că voi căuta și soluții să-i 
premiem, pe cei care vin cu proiecte de hotărâre viabile, prin care să 
putem atrage fonduri europene.  
    Aș fi mândru să fim printre primele județe care atrag cele 
mai multe fonduri europene și vreau să-l felicit pe domnul viitor 
vicepreședinte Alin Țambă pentru munca depusă în acest sens. Acum 
câteva zile a fost la București, împreună cu un consilier de-al meu, și 
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au rezolvat cu proiectul legat de cetățile dacice din județul Hunedoara, 
care se face în Orăștie. Vreau să vă informez pe toți că această clădire 
este a consiliului județean. De ce vă spun asta? Pentru că a apărut la 
bârfa zilei – că așa-i la noi: bârfa zilei contează mai mult decât ce 
spunem noi în realitate – că la precedenta ședință de consiliu județean 
am votat rectificarea bugetului.  
    Aș vrea să vă atenționez foarte sever pe consilierii județeni 
care faceți o greșeală fatală și nu sunteți atenți la ce votăm în ședințele 
de consiliu și, pe urmă, dați date greșite și eronate mai departe. Am 
ajuns la situația în care spuneți că hotărârea pe care am adoptat-o a 
fost o rectificare de buget, făcută de noi ca hoții, noaptea, prin care am 
fi dat, vezi Doamne, la Orăștie, nu știu câte zeci de miliarde. Nimic mai 
fals! Așa că vă rog foarte mult, pe toți consilierii județeni, să citiți cu 
atenție tot proiectul de hotărâre. Este vorba, stimați colegi, de 
hotărârea nr.4 din 15 ianuarie 2021, prin care dumneavoastră și eu am 
aprobat utilizarea sumei de 12.501,63 mii lei din excedentul anului 
precedent, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 
pentru anul 2021. Sunt bani care nu puteau merge sub nici o formă în 
altă parte, decât la cheltuieli pentru dezvoltare. Ce era să facem? Să 
dăm în altă parte sau să respectăm legea? Sunt pentru respectarea 
legii, dar atenție cum comunicăm mai departe! Fiindcă e scandal în 
județ că noi am făcut rectificare și vă rog din suflet să nu mai facem 
comunicări care nu sunt în concordanță cu ceea ce facem noi în 
consiliul județean. Dacă unii nu-și mai amintesc, să vină la mine, că le 
dau Hotărârea nr.4, să vadă clar că la art.1 scrie foarte clar: se aprobă 
utilizarea sumei respective ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii 
de dezvoltare pentru anul 2021. Muzeul civilizației dacice din Orăștie 
este clădirea Consiliului Județean Hunedoara. Indiferent unde este 
clădirea: ori la Orăștie, ori la Deva, ori la Bejan, este proprietatea 
consiliului județean și nu ne putem juca cu vorbele.  
    Vă mulțumesc și sper că am înțeles toți și nu vom mai avea 
asemenea discuții, că unii primari se supără când aud asemenea 
discuții, că Nistor a făcut rectificare de buget și lor nu le-a dat bani. A 
dat numai la unii, la Orăștie. Cred că m-ați înțeles cu toții, nu? Să dea 
Dumnezeu să fie așa! Iar pentru consilieri este valabil următorul lucru: 
dacă sunt neînțelegeri în legătură cu vreun proiect de hotărâre, v-aș 
ruga ca în ședința respectivă să cerem clarificări, pentru a nu mai avea 
dubii în nici o situație că nu se procedează legal.  
    Dacă dumneavoastră mai aveți ceva? 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, și eu aș vrea să intervin. Dacă puteți, 
să ne spuneți ceva despre ședința ordinară de săptămâna viitoare, din 
29 ianuarie. 
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    Nistor Laurențiu: 
    Da, vă pot spune că vineri 29 ianuarie va fi ședință 
ordinară; joi comisii, vineri ședință. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Vom avea o ședință cu prezență fizică sau tot online. 
      Nistor Laurențiu: 
    Domnule consilier Ștaier, vă informez că de data aceasta 
vom avea o ședință cu prezență fizică, dat fiind că îmi doresc să vă văd 
ochii la fiecare mai de aproape și sunt convins că aceeași dorință o 
aveți și dumneavoastră, nu? Ne vom întâlni în sala de ședințe, 
bineînțeles, cu respectarea normelor privind protecția împotriva COVID. 
Ferească Dumnezeu să se întâmple ceva! Sperăm să scăpăm cât mai 
repede din această nenorocire care este pe capul nostru, mai ales cu 
acțiunea de vaccinare. 
    Domnilor consilieri, încă o dată vă mulțumesc pentru tot ce 
ați făcut pentru ca acest proiect de hotărâre să fie, într-adevăr un 
proiect care atrage fonduri europene și un proiect benefic pentru cei 
care o să fie beneficiari ai acestei hotărâri. Inclusiv doamnei Mate 
Marta îi mulțumesc pe calea aceasta. 
    Mate Marta: 
    Eu vă mulțumesc, domnule președinte și Doamne ajută să 
câștige proiectul. 
    Nistor Laurențiu: 
    Eu cred că toți ne dorim ca acest proiect să treacă, pentru 
cei care sunt beneficiarii acestui proiect, respectiv sute de elevi din 
județul Hunedoara. 
    Hirghiduși Ion: 
    Încă o precizare, domnule președinte! Este clar că ne vom 
întâlni la ședința de plen, dar nu am putea ca ședințele pe comisii să le 
facem tot online? 
    Nistor Laurențiu: 
    Ședințele comisiilor se vor desfășura online, pentru că 
acolo unde țineți dumneavoastră comisiile, sălile sunt cam mici și e 
bine să ne ferim cât mai mult de această boală. 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
  PREȘEDINTE, 
         Laurențiu Nistor   SECRETAR GENERAL 
                  AL JUDEȚULUI, 
         Daniel Dan 
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