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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 27 august 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.316/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat și s-a întrunit în ședință ordinară în data de 27 august 2021, 
orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Nistor 
Laurențiu – președintele Consiliului județean Hunedoara; Bădin Ion – 
vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara; Arion Viorel, 
Bălănesc Doinița Maria, Bârea Vasile, Bogdan Sever, Chiș Alexandru, 
Chivu Cristina, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu Marin, Demeter Ioan, 
Dunca Victoria Alina, Goia Marcel Adrian, Hirghiduși Ion, Iovănescu 
Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Logofătu Daniela Maria, Mate Marta, Micula 
Dacian Claudiu, Mutulescu Marius, Muzsic Robert Eugen, Pârvuța 
Gabriel Ionuț, Popa Dorin Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, 
Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru – consilieri județeni; Dan Daniel – 
secretarul general al județului. 
    Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni: Fekete 
Zoltan Iosif, Gligor Dorin Oliviu, Rus Ioan, Tambă Alin Adam și Zvîncă 
Adrian. 
    În calitate de invitați participă administratorul public al 
județului, directori și șefi de servicii din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara, ai instituțiilor subordonate acestuia, 
reprezentanți ai presei. 
      Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele consiliului județean. 
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      Nistor Laurențiu: 
    Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ați răspuns 
invitației noastre de a participa la ședință. Dorința dumneavoastră a 
fost îndeplinită la maxim; ne vedem față în față, ce bine este! Dar se 
întâmplă câteodată să avem vești proaste și să o mai ținem și online. 
Dacă de la DSP ni se spune că pericolul este cam mare cu virusul 
acesta, e mai bine să ne ferim. Mai bine prevenim, decât să tratăm. 
    Vă rog să ne ridicăm pentru intonarea Imnului României! 

după intonarea Imnului 
    Nistor Laurențiu: 
    Stimați colegi, întrucât sunt prezenţi un număr de 26 
consilieri județeni, la care se adaugă președintele consiliului județean 
(27), 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. 
    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 16 august 2021: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu 26 voturi pentru, zero 
voturi împotrivă, zero abțineri. 
 
 

 
 
x 

     
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint următorul 
proiect al ordinii de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 

Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 

funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 
3. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului 

organizat în vederea ocupării funcției vacante de Șef Serviciul 
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Județean de Medicină Legală din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Deva; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului 
de Cultură și Artă al Județului Hunedoara; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2021, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri 
și cheltuieli ale spitalelor de interes județean, virările de credite 
bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2021; 

7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului 
bugetar  al anului 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii 
de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara 
pe anul 2021;  

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație  al Centrului de 
Pedagogie Curativă Simeria pentru anul şcolar  2021 – 2022; 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Direcției 
Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a 
Județului Hunedoara; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic 
”Ion D. Sîrbu” Petroșani; 

11. Intrebări, 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 următorul proiect de 
hotărâre: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate 
pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a 
gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin 
curse regulate, a Programului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate în județul Hunedoara și a 
documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse 
regulate. 

    Se supune la vot proiectul ordinii de zi astfel suplimentat: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
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    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (27). 
    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. 
    Nistor Laurențiu: 
    Proiectele de hotărâre din ordinea de zi vor fi supuse votului 
dumneavoastră în ansamblul lor, cu excepția celor ce vor fi adoptate 
prin vot secret sau pentru care sunt propuse amendamente. 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul 
Comisiei 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 Geoagiu: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 26. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
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II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale 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. 
    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
      Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad:       

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 voturi pentru, 
zero voturi împotrivă și zero abțineri. 
     
 

 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea 
rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante 
de Șef Serviciul Județean de Medicină Legală din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule director Stoica, puteți să aduceți lămuriri pentru 
colegii consilieri! 
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    Stoica Emil: 
    Eu le răspund, dacă sunt întrebări. 
    Nistor Laurențiu: 
    Puteți să le spuneți ce și cum s-a întâmplat, e bine să știe 
colegii ce a fost, ce n-a fost … domnule Stoica, nu este greu să spuneți 
că, în urma decesului fostului șef de secție, s-a organizat concurs în 
data de, au participat … 
    Stoica Emil: 
    OK, eu am crezut că voi fi întrebat. Deci a fost concurs, a 
fost singur pe post, a dat temă scrisă, a avut oral, a trecut.  
    Nistor Laurențiu: 
    De unde este de loc? 
    Stoica Emil: 
    Cred că din Deva. 
    Nistor Laurențiu: 
    Bine, vă mulțumesc! 
    S-a alăturat plenului doamna consilier județean Ștefănie 
Maria, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare 
este 28. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea rezultatului 
examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante de Șef 
Serviciul Județean de Medicină Legală din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Deva: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(28). 
 
 
 

 
IV. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Centrului de Cultură și Artă 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. 
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    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 
Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(28). 
 
 
 

 
V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2021, 
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 Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Popa Dorin Ioan: 
    Eu aș avea niște mici nelămuriri vizavi de devizele de la 
reparații și modernizare sediu DGASPC. Aici, în deviz, dirigenția de 
șantier mi se pare o sumă mult prea mare raportată la valoarea 
execuției lucrărilor. O valoare de 150.237, iar dirigenția de șantier 
10.345, aproape 7%. Și mai mult decât atât, la construire clădire secție 
spitalizare de zi, deci la UPU Deva, acolo dirigenția de șantier este 
119.000, la o execuție a lucrărilor de 97.000, deci mai mult de 100%. 
Probabil acolo execuția lucrărilor e o valoare mult mai mare și dirigenția 
se referă la toată suma.  
    Nistor Laurențiu: 
    Acolo este vorba de ceea ce ați aprobat dumneavoastră. 
Trebuie să facem acea construcție în afară, o parte pe terenul primit de 
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la Primăria Deva, o parte pe terenul spitalului. Este o construcție care 
cred că va rămâne definitiv, din următoarele motive: la ora actuală, 
Spitalul Județean de Urgență Deva nu are posibilitatea să facă internări 
de zi, iar internările de zi sunt cele care aduc bani la bugetul spitalului. 
De ce este necesară această construcție? Știm că spitalul județean 
este în reparație capitală, iar UPU este prins în reparația capitală pe 
fonduri europene. Trebuie să mutăm UPU, să-l golim total și să-l 
mutăm din clădirea existentă. În plus, se face o clădire nouă. Și, ca să 
putem să golim clădirea existentă de la UPU, să facem și clădirea 
nouă, obligatoriu, primul lucru pe care trebuie să-l facem, este clădirea 
cea nouă, unde mutăm întreg UPU. Dirigenția de șantier este și pentru 
clădirea nouă care se construiește, și pentru cea care rămâne pentru 
internare de zi.  
    Popa Dorin Ioan: 
    Și la DGASPC un procent de 7% nu-i cam mare, când se 
practică 1-3%? 
    Nistor Laurențiu: 
   Nu am găsit alt diriginte de șantier, vă rog să mă credeți, 
care să lucreze sub alt preț. Lucrările sunt destul de complexe acolo și 
au venit mai multe oferte, din care am luat oferta cea mai bună, cea 
mai mică. Și noi suntem interesați, vă asigur, domnule Popa, să 
cheltuim cât mai puțini bani, mai ales pentru diriginții de șantier. Dar am 
avut discuții cu toți diriginții de șantier, în special cu cei de la Culoarul 
Mureș Nord, cu cei din Parâng și nu numai și le-am atras atenția că 
orice neregulă pe care o constat când merg în teren, o să le-o imput 
lor, personal. Fiindcă este diriginte de șantier, reprezintă Consiliul 
Județean Hunedoara, nu constructorul. Dirigintele de șantier trebuie să 
respecte ceea ce  cere Consiliul Județean Hunedoara. Sper că au 
înțeles toți. Chiar au venit vreo trei constructori la mine și mi-au spus că 
este prea dur dirigintele de șantier. Și eu le-am răspuns următorul 
lucru: s-ar putea să fie și mai dur. Și este bine așa.  
      Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2021, precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget: 
    Domnii consilieri județeni Bădin Ion, Demeter Ioan și Suciu 
Ancuța Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 
astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 25. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(25). 
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VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor de interes 
județean, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al 
bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la 
buget, pe 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. 
    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 ale spitalelor de interes județean, virările de credite 
bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2021: 
    Domnii consilieri județeni Bădin Ion, Demeter Ioan și Suciu 
Ancuța Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 
astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 25. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(25). 
 
 
 

 
VII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat 
la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2020, ca sursă de finanţare 
a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2021. 
    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 utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea 
exerciţiului bugetar  al anului 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2021: 
    Domnii consilieri județeni Bădin Ion, Demeter Ioan și Suciu 
Ancuța Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 
astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 25. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(25). 
 
 
 

 
VIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
administrație  al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul 
şcolar  2021 – 2022. 
    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 desemnarea reprezentanților 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație  al 
Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul şcolar  2021 – 
2022: 
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    Nistor Laurențiu: 
    La art.1 votul este secret vă rog să faceți propuneri pentru 
desemnarea a doi reprezentanți în consiliul de administrație al CPC 
Simeria! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, aș propune aceleași persoane care 
sunt și în momentul de față, în anul școlar care s-a încheiat, respectiv 
domnul Popa Gheorghe și domnul Oroianu Călin. Am discutat cu 
directorul școlii de la Simeria Veche și e foarte mulțumit de colaborarea 
celor două persoane. Menționez că nu sunt plătiți.  
    Nistor Laurențiu: 
    Muncă benevolă. De unde sunt, din Simeria? 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Da.     
    Nistor Laurențiu: 
    E bine atunci. Mai sunt și alte propuneri? 
    Mutulescu Marius: 
    Nu avem alte propuneri. 
    Nistor Laurențiu: 
    Până la întocmirea buletinelor de vot, vreau să vă spun 
ceva ce ne interesează pe toți. Îi rog pe consilierii mei să ia legătura cu 
domnul prefect, fiindcă toți consilierii județeni ne dorim să mergem la 
Țebea, să depunem coroane. Invitația pentru Țebea nu o facem noi, 
consiliul județean, o face Prefectura. Deci, luați legătura cu domnul 
prefect, spuneți-i că-i rugămintea mea să li se trimită invitație tuturor 
consilierilor județeni. Punctul de vedere al prefecturii este să 
restricționăm cât mai mult și depunerile de coroane. Dacă suntem cinci 
consilieri dintr-un partid, o să mergem cu o singură coroană din partea 
partidului pe care îl reprezentăm. Și PSD tot o singură coroană va 
depune din partea consilierilor județeni, ca să evităm aglomerația 
acolo.  
    Eram pregătiți noi, consiliul județean, din punct de vedere a 
susținerii financiare a acestei sărbători, dar i-am dat dreptate domnului 
prefect că este foarte riscant să organizăm Țebea așa cum a fost 
organizată în alți ani. N-ai cum să verifici mii de oameni dacă au fost 
vaccinați sau testați negativ. O să ne trezim că rup gardurile. Ca atare, 
va fi doar cu prezentare de onor la cine vine din partea guvernului sau 
a președinției, cu depuneri de coroane și o slujbă, eventual, în fața 
mormântului lui Avram Iancu. În rest, fără spectacol, fără mici sau 
altceva. Pentru mici, ne strângem în altă parte. 
    Mutulescu Marius: 
    Domnule președinte, v-aș propune să luați în calcul și să 
prindeți în buget, dacă sunteți de acord, măcar pentru anul următor, 
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dacă anul acesta nu, achiziționarea unui cort de evenimente pentru 
consiliul județean. Pentru că avem unul, da-i cam mic. 
    Nistor Laurențiu: 
    L-am achiziționat pentru prima dată de când e județul 
Hunedoara, l-am achiziționat eu personal, adică fiind președintele 
consiliului județean. Este un cort foarte mare, unde intră vreo trei sute 
de persoane și pe care îl mai dăm. Dar este cort, chiar este. Nu vă 
ascund faptul a doua zi a apărut un articol că lângă cortul consiliului 
județean a apărut încă un pui, al PSD. Seamănă, sigur, că tot la 
aceeași firmă a fost comandat, dar au uitat să vadă și i-am convocat la 
o conferință de presă la sediul PSD, unde le-am prezentat 
documentele. După ce a citit documentele, cel care a scris articolul și-a 
cerut scuze. Cortul respectiv era plătit din contul PSD. Dar așa-i la noi, 
trebuie să mai facem câte un pic de circ. A trecut și circul.  
   Consiliul județean are cort, o să-l împrumutăm și la ceea ce 
urmează la Uroi. Și v-aș ruga pe toți consilierii județeni să participați la 
evenimentul de la Măgura Uroiului, unde o să fie un spectacol deosebit. 
E bine să fim toți împreună acolo, pentru că este evenimentul 
consiliului județean. Duminică, la Poienița Voinii, nu o să fie o 
sărbătoare mare, ca altădată. O să fie câteva sute de oameni, nu o să 
fie pericol. Se va merge la biserică, apoi la un parastas, la casa 
părintească a regretatului cântăreț Drăgan Munteanu, după care se va 
trece la un mic spectacol pe Dealul Cornetului. După masă, la ora cinci, 
de asemenea vă invit - și regret că eu n-o să fiu cu dumneavoastră, 
pentru că sunt plecat la București – la Vața, unde are loc Festivalul 
taragotului, de asemenea, o acțiune organizată de consiliul județean. 
Nu politic, ci o acțiune a Consiliului Județean Hunedoara. V-aș ruga pe 
toți consilieri, câți puteți, să fiți acolo.  
    De asemenea, v-aș ruga pe toți consilierii județeni, iar pe 
cei de la PSD care nu participă alături de mine, o să-i sancționez. De 
exemplu, domnul consilier Dacian Ciodaru a fost prezent. Am fost 
duminică la Pasul Vulcan și este pentru prima dată de șase ani de zile, 
de când s-a inițiat acest eveniment deosebit – comemorarea ostașilor 
căzuți în primul război mondial. Acolo, chiar în Pasul Vulcan, a fost linia 
frontului. Au venit județele învecinate, oameni foarte mulți. S-a făcut un 
grup statuar de vreo șase statui ale generalilor care au căzut acolo, a 
regelui Ferdinand și a reginei Maria. A fost chiar și o nepoată a 
generalului Culcer, care trăiește și care a trimis un mesaj. Nu e posibil 
ca noi, consilierii județeni să nu fim prezenți la acest eveniment 
organizat de Primăria Vulcan. 
    Vă pot spune - și nu o spun sub formă de laudă – că în anul 
2016, când am fost președinte pentru șase luni de zile, la prima sau a 
doua ediție, m-au rugat cetățenii să facem drumul județean până sus, 
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în Pasul Vulcan. Mi-am luat angajamentul că, până în primăvara lui 
2017, va fi terminat drumul. Partea noastră, a județului Hunedoara, 
este terminată și s-a terminat până în 2016, în primăvară, Gorjul n-a 
făcut nici măcar un metru. Și erau sute de gorjeni prezenți acolo. Unii 
mă întrebau: domnule președinte, să ne spuneți cum ați realizat 
dumneavoastră. Mai în glumă, mai în serios, le-am spus că dacă în 
1916 ei au venit să ne ajute pe noi, cei din Ardeal, de eliberarea de sub 
ocupație, dacă ne cer ajutorul, trecem și noi să-i ajutăm puțin. Dar nu 
ne-au cerut ajutor, că au zis că se fac de minune și fac ei drumul. Am 
zis că măcar într-o legislatură să-l poată face, că ce frumos este să 
unim județele Hunedoara și Gorj peste munte; este ceva deosebit. Și 
ce este mai frumos e că, pentru prima dată în șase ani de zile, am prins 
un timp extraordinar. Nici prea cald, potrivit, puteai să stai la cămașă, 
nici ceață. Puteai vedea toată zona Văii Jiului de sus, din Pasul Vulcan. 
Chiar a fost o plăcere. Așa că e bine, dragi colegi, la evenimente din 
acestea să fim prezenți. Poate că nu toate grupurile pot merge toți 
odată, dar doi-trei consilieri de la un partid sau, unde sunt doi, vine 
unul. Dar nu e posibil să nu fie nici un consilier județean ... Pentru că 
suntem, totuși, reprezentanții care conducem județul la ora actuală. 
    Dunca Victoria Alina: 
    Am fost, domnule președinte împreună cu colegul Pârvuță. 
    Nistor Laurențiu: 
    Pe tine te-am văzut. Sunt gata buletinele, putem trece la 
vot. 
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, se ia o pauză pentru numărarea voturilor.      
    După numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal 
privind rezultatul votării, reîncep lucrările ședinței. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
prezenta rezultatul votării. 
    Domnul Dan Daniel prezintă procesul verbal privind 
rezultatul votării, din care rezultă că din 28 voturi valabil exprimate, 
domnul Popa George și domnul Oroianu Călin Raul au întrunit fiecare 
câte 28 voturi pentru. 
   Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (28) 
Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
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IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
administrație al Direcției Generale de Administrare Monumente și 
Promovare Turistică a Județului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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, 
turism. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Direcției 
Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a 
Județului Hunedoara:        
     Nistor Laurențiu: 
    La art.1, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui 
reprezentant în consiliul de administrație al acestei direcții! 
   Ștaier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, din partea grupului PSD, noi 
propunem un specialist din consiliul județean, respectiv directorul 
direcției juridice, doamna Prodan-Dubeștean Adina. Este juristă de 
profesie. 
   Nistor Laurențiu: 
    Să ne înțelegem, este tot neplătită. Este bine să mai facem 
și muncă gratuită, în folosul comunității. Dacî mai sunt și alte 
propuneri? 
    Mutulescu Marius: 
    Nu avem propuneri.  
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, se ia o pauză pentru numărarea voturilor.  
    După numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal 
privind rezultatul votării, reîncep lucrările ședinței. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
prezenta rezultatul votării. 



15 
 

    Domnul Dan Daniel prezintă procesul verbal privind 
rezultatul votării, din care rezultă că 28 voturi valabile, pentru doamna 
Prodan-Dubeștean Adina au fost exprimate 28 voturi. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (28). 
Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 

 
 

 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului 
Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani. 
  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 și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic ”Ion 
D. Sîrbu” Petroșani: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 27 voturi pentru și o 
abținere (Micula Dacian Claudiu). 
 
 
 

 
 



16 
 

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor 
optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean 
de persoane prin curse regulate, a Programului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate în județul Hunedoara și a 
documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome, 
turism. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nistor Laurențiu: 
    Stimați consilieri județeni, să facem această licitație, fiindcă 
expiră și timpul contractului care a fost. Ba mai mult, unii dintre cei care 
au avut contracte în interiorul unor localități au renunțat cu prea mare 
ușurință la unele trasee, creând probleme extraordinar de mari 
populației, care nu are cu ce să se deplaseze de la – dau exemplu 
cazul cel mai notabil – Vărmaga la Deva. Nu-i posibil să facem numai 
cursele care ne plac, iar cursele care nu ne plac, nu le facem. Și sper 
acum ca cel care câștigă un pachet să-l facă tot, așa cum trebuie și să-l 
respecte. Altfel, dacă nu îl făceam în modul acesta, nu puteai să-l dai 
afară dacă renunța doar la o cursă. De aceea, cred că e bine să licităm 
întreg pachetul. Domnul Costel Avram! 
    Costel Avram: 
    După cum se știe, ARR a fost cel care a organizat vechea 
licitație. Conform legislației în vigoare, acum consiliul județean trebuie 
să scoată la licitație noul program de transport. El se termină la 31 
decembrie 2021. Deci, începând cu data de 1 ianuarie 2022, trebuie să 
intre următorul program. Vreau să vă spun că la nivelul Consiliului 
Județean Alba au scos la licitație fiecare traseu în parte și au rămas 
neocupate 85% din trasee. Noi am încercat să grupăm trasee mai bune 
cu trasee mai proaste. In același timp, am avut o discuție aici cu toți 
operatorii care cred că vor veni și care operează acum, am pus o 
garanție mai mare, ca să-i putem ține. Fiindcă și acum, de exemplu, 
avem o problemă la Lăpugiu: pe traseul de Fintoag, operatorul 
Tiriustrans nu vrea să mai meargă și nu avem nici o posibilitate să îl 
tragem la răspundere. Măcar rămâne acea garanție la noi, până 
scoatem din nou la licitație. Sperăm că, dacă dumneavoastră aprobați 
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astăzi acest proiect, de săptămâna viitoare să scoatem la licitație noul 
program și să fie ocupate toate traseele până când intră în vigoare.  
    Mai mult, vreau să vă spun că în Valea Jiului nu am scos la 
licitație traseele. Am avut o discuție chiar marți, la Vulcan, cu toți 
primarii din Valea Jiului. Fiindcă acolo există un proiect contractat de 
consiliul județean, mă refer la transportul verde, acolo ADI a creat o 
societate care a primit delegarea tuturor traseelor din Valea Jiului. 
Operatorul acela din cadrul ADI va scoate la licitație, până când 
transportul Green Line va funcționa, pe perioadă determinată, și va 
spune cine și cum va presta serviciile în Valea Jiului. Mulțumesc. 
    Mutulescu Marius: 
    Domnule președinte, aș avea o mică rugăminte vizavi de 
transportul public. Ca cei din compartimentul de specialitate al 
consiliului județean să încerce să facă mai multe controale, nu atât din 
punct de vedere al siguranței transportului, pentru că asta este 
problema Registrului Auto Român, dar din punct de vedere al 
curățeniei și al igienizării autobuzelor. Pentru că mulți se plâng de 
modul în care arată autobuzul sau microbuzul respectiv, cu care se fac 
deplasările.  
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule consilier județean, aveți perfectă dreptate. Noi în 
fiecare luni facem o ședință operativă. Și la ședința de luni le-am 
transmis celor de la transporturi că ori se pun pe treabă, ori ne 
despărțim. Altă variantă nu există. Adică să se pună pe treabă în 
folosul comunității, nu să stea numai și să ia banii degeaba. Să meargă 
și să verifice exact ce ați spus dumneavoastră; să meargă și să verifice 
dacă cursele sunt făcute regulat, așa cum sunt prevăzute și la orele 
care trebuie. Fiindcă, dacă nu-i controlăm, ei se-nvață așa, că nu-i 
controlează nimeni și nu facem altceva decât deservicii populației. Eu 
vă mulțumesc, dar să știți că urmărim treaba asta. 
    Mate Marta: 
    Domnule președinte, dacă-mi permiteți și mie o sugestie 
vizavi de acest subiect? Sunt în asentimentul dumneavoastră, este 
foarte important acest transport între uat, pentru că și elevii folosesc 
aceste mijloace de transport. Aș atrage atenția asupra rutei de la 
Bulzeștii de Sus, unde este o mare problemă, pentru că nu au fost 
transportatori care să facă acest traseu și avem copii care trebuie aduși 
de acolo. Și, de asemenea, dacă se poate, ca o clauză în contractul pe 
care îl încheiați, să obligați acești transportatori să emită abonamente 
pentru elevi, pentru că e singura modalitate legală de a fi decontate 
prin intermediul unităților de învățământ. Mulțumesc. 
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    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și eu și parcă eram pe aceeași lungime de 
undă cu UDMR. Operatorul care a venit pe această zonă a venit la noi, 
la consiliul județean și ne-a cerut să scoatem acest traseu din licitație. 
I-am răspuns că nu sunt de acord. Nu-mi asume eu, în fața consiliului 
județean, nu-mi asum în fața cetățenilor, să-l scot eu, din proprie 
inițiativă sau pentru că el dorește treaba asta. Nu poate, să-l lase pe 
seama altora! Mă bucur că ați ridicat problema și este bine că nu am 
acceptat să scoatem acest traseu din pachetul pe care vrea să meargă 
la licitație. Și este corect să fie așa.  
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de 
delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate, a Programului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate în județul Hunedoara și a 
documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 27. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 
 
 

XII. 
 

Întrebări și interpelări 
 

    Nistor Laurențiu: 
    Înainte de a vă da cuvântul dumneavoastră la acest punct, 
aș vrea să vă informez cu câteva probleme ale județului, care sunt de 
interesul nostru, al consiliului județean. Fiindcă și pe dumneavoastră, 
ca și consilieri, și pe mine, ca președinte, ne întreabă lumea, când 
mergem în teritoriu. Scrie în Valea Jiului una care scrie pe bani publici - 
ea m-a învățat să folosesc vocabularul ăsta – că pe bani publici ne 
facem propagandă. Ea m-a învățat, cucoana respectivă. Spune că la 
drumul de la Parâng au fost vreo patru amânări de contract. Nu face 
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altceva decât să mintă cu nerușinare. Da, dar ea nu pricepe, au fost 
acte adiționale prin  care, pentru perioada de iarnă, când nu s-a putut 
lucra, s-a întrerupt lucrarea și s-a dat din nou începerea lucrării. Dar 
asta este cu totul altceva. Vă informez, domnilor consilieri județeni, că 
este vorba de zile, nu de luni, zece zile, poate și mai repede, în care 
drumul din Parâng este terminat. La terminare, mi-aș dori din tot 
sufletul să participăm cu toții, să vedem ce lucrare de excepție s-a făcut 
în Parâng. Este o lucrare chiar de excepție și vă mai spuneam eu 
câteodată că, în momentul în care s-a turnat prima mașină de asfalt, 
am văzut oamenii cu lacrimi în ochi, pentru că nu credeau că se va 
face drumul acesta. Iată că e gata! Ne mai trebuie circa 100-150 de 
mașini de pământ, să facem pârtia de schi pe deasupra tunelului. 
Sperăm ca primarul de la Petroșani să fi rezolvat zilele acestea, că e 
treaba lui să rezolve de unde să luăm pământ să-l transportăm, fără 
costuri pe care să le plătească primăria, în cadrul banilor care sunt. Dar 
trebuie să ne pună la dispoziție un teren de unde să luăm pământ, ca 
să facem pârtia de schi peste tunel. Deci sperăm ca la începutul lui 
septembrie să punem o mașină la dispoziție și toți consilierii județeni să 
ne întâlnim acolo. Din indemnizația mea personală, vă promit că vă dau 
la toți câte o bere, dacă veniți să inaugurăm acest drum frumos. 
  Bădin Ion? 
    Și micii? 
    Nistor Laurențiu: 
    Bădin dă micii. El a pomenit, el îi dă! Nu consilierii județeni! 
Eu am spus că dau câte o bere, tu ai spus că și micii; micii tu! E mai 
bine așa! 
    Avram Costel: 
    Eu dau apa, că-s de la ApaServ. 
    Nistor Laurențiu: 
    Există un proverb: apă dai, apă poți.  
    Doi: Culoarul Mureș Nord. Îmi pare rău că nu informăm 
cetățenii cum trebuie. La Culoarul Mureș Nord a fost dat ordinul de 
începere a lucrărilor; a fost împărțit, stimați consilieri județeni, în trei 
tronsoane. Pe fiecare tronson au fost la licitație între trei și cinci firme. 
A câștigat firma care a avut cele mai bune condiții, prețuri și de toate. 
Și acum, pentru gropile care sunt în asfalt se fac vinovați tot 
președintele consiliului județean și consilierii! Nu! Vă informez și pe 
dumneavoastră și informez și cetățenii cu acest prilej că am predat 
tronsonul respectiv pentru execuția lucrării de modernizare a drumului, 
care începe de la Ilia, până la stațiunea din Geoagiu, până la Homorod 
și toate satele care sunt lângă Homorod și până la granița cu județul 
Alba. Este un drum extraordinar și ca lungime - are aproape 70 km - și 
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un drum care costă foarte mult, un proiect pe fonduri europene. E bine 
că se poate face, că îl facem pentru cetățeni.  
    Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru ideea în care ați votat 
acum câtva timp, dacă vă mai aduceți aminte, ca să facem la Straja o 
parcare. Vreau să vă anunț că s-a făcut licitația, s-a dat ordinul de 
începere și facem 720 de locuri de parcare jos, la telescaun. Mă 
interesează, cel puțin pe mine, dar cred că în egală măsură și pe 
dumneavoastră. Am fost și eu la Straja și am constatat că, cei care 
urcă cu mașina până sus, dacă stau patru zile și ninge bine, nu mai văd 
mașinile. Caut soluții să facem o parcare supraetajată, fiindcă e singura 
noastră stațiune, care-i ce mai dezvoltată, la ora actuală, stațiune 
turistică de iarnă din județul Hunedoara. L-am provocat, pe de altă 
parte, pe primarul nostru drag și scump, pe prietenul meu Tibi Iacob 
Ridzi - și văd că mu-mi răspunde provocărilor, ci pune pe cineva să 
scrie aiurea – să ne dea teren, domnilor consilieri județeni, să ne pună 
la dispoziție teren și să facem o parcare în Parâng, cum o facem pe 
cea de la Lupeni. Nu este bine? Iată dovada că noi nu ținem cont de 
culoare politică. Oricare uat, oricare primar care dorește ceva, să se 
plângă la consiliul județean, facem parteneriat public-privat, putem să-i 
ajutăm, dar nu putem să le băgăm în gură cu mâna noastră, dacă ei nu 
vor să mănânce. Prin două adrese oficiale i-am cerut domnului Tibi 
Iacob Ridzi să-mi pună la dispoziție terenul respectiv, să ne apucăm să 
facem proiect, să-l aprobăm în consiliul județean și să facem o 
asemenea parcare. Este necesară parcare și în Parâng, mai ales jos, 
la telescaun. Dacă nu vrea, nu vrea. 
    Când am votat bugetul, știți cu toții că am aprobat în 
consiliul județean să preluăm mina Petrila. Mie nu-mi place să dau vina 
pe nu știu cine, dar se pare că pe unii nu-i interesează județul 
Hunedoara. L-am rugat și pe domnul prefect, cu care am o relație chiar 
bună de colaborare, nu politică, că niciodată n-o să ne iubim politic unul 
pe altul. Vreau să vă spun, dragi colegi, că nici acum, după atâta timp 
nu avem aprobare de la cei care se ocupă de închiderile de mine. Și l-
am sunat pe prietenul meu, ministrul energiei, Virgil Popescu. Suntem 
prieteni, am lucrat împreună în Parlamentul României. L-am sunat și i-
am spus că am trimis cinci adrese ca să ne dea mina Petrila. S-o 
cumpărăm, am aprobat cu toții banii. Dar pentru că s-a tărăgănat atât 
de mult, aproape peste vreo două luni de zile, dragi colegi, nu mai 
merită s-o luăm. Fiindcă în momentul de față se fură în draci de acolo. 
Și atunci noi ce să mai luăm? 
    Acolo, noi avem un program extraordinar, pe care am putea 
obține fonduri europene, programul intitulat Planeta Petrila, în care să 
facem inclusiv un muzeu al mineritului, să facem și un parc industrial. 
Este teren, este tot și nu putem lăsa de izbeliște, să se fure totul de 
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acolo, să se distrugă și, pe urmă, s-o luăm noi. Spunea domnul 
ministru că el nu știe de treaba asta. I-am trimis adresa și a spus că o 
să se ocupe de cei de la închideri de mine. Sper să se ocupe. Eu o să 
fiu săptămâna viitoare la București și îl caut să discutăm, fiindcă pentru 
noi, pentru județ și pentru cetățenii din Valea Jiului, să preluăm mina de 
la Petrila și să facem acel program Planeta Petrila este extraordinar de 
frumos. Nu pentru că suntem noi azi la putere, că noi suntem trecători, 
și dumneavoastră, și eu. Dar rămâne ceva după noi, dacă facem. 
    Săptămâna trecută am semnat contractul de predare și 
primire a drumului județean de la Balșa la Curechiu, un drum județean 
despre care se vorbește de vreo 20 de ani. Știți cu toții, toți am promis. 
În sfârșit, cu sprijinul dumneavoastră, am prins bani pentru acest drum 
și îl începem. Termenul de execuție este de 22 luni, deci sub doi ani. 
Este bine că îl facem, fiindcă leagă zona Brad. Cei care vor să meargă 
de la Brad la Balșa sau Geoagiu, pot să o facă pe un drum mult mai 
scurt. Plus că cetățenii de acolo, din comuna Balșa și cei de la 
Bucureșci, merită să aibă și ei un drum pe care să se circule bine și 
dacă facem treburile acestea, vi le-am spus, să le știți și 
dumneavoastră, că poate vă întreabă, ne întreabă pe toți. 
    Drumul ce duce la baraj, la Râu Mare, s-a făcut de către 
consiliul județean pe o lungime de 12,4 km, până la Ostrov. Mai sunt  
vreo 27 de km. Și acel drum îl vom face. Acum facem proiectul tehnic, 
facem tot, e posibil să-l scoatem la licitație chiar în septembrie și să ne 
apucăm de lucru. Dar vedem cum ong-iștii, ca să nu zic politicienii, se 
apucă și pun câte o ladă de bere prin gropi. Eu le recomand celor care 
au pus lăzile să le ia de acolo, să le pună acasă, pentru iarnă, că s-ar 
putea să aibă nevoie să țină fructe în ele. Fiindcă gropile au fost 
astupate, dar nu se poate pune asfalt, până ce nu se organizează 
licitația. Dar gropile din drum au fost astupate și se circulă bine.  
    Drumul de la Orăștie la Costești se va face. Îl avem și pe 
acesta pe proiect european, pe bani europeni. Dar ce credeți, domnilor 
colegi? Nu dau vina pe unii sau pe alții, și eu am fost primar, știu ce 
înseamnă. Dar am știut să mă păzesc de niște lucruri. N-am pus 
cetățeanul proprietar până în buza drumului. Am cazuri în care oamenii 
au fost întabulați până pe bordura drumului. Până primarii nu rezolvă 
aceste probleme, nu putem să-l scoatem la licitație. Fiindcă, atunci 
când mă duc și prezint actele la Regiunea Vest, trebuie să am clare 
CF-urile, că noi suntem proprietarii drumurilor. Vă rog să mă credeți că 
sunt locuri unde și șanțul de pe marginea drumului – să nu mai spun de 
acostament sau ceva – până în bordura drumului au fost puși în 
posesie oamenii. Unde au fost acei primari când s-au pus în posesie în 
nouăzeci și unu, nouăzeci și nu știu cât? Unde au fost, au avut capul în 
nori? Dar n-au curajul să explice clar cetățenilor de ce se întâmplă 
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acum și ne amână pe noi. Dacă era totul în ordine, noi puteam scoate 
drumul la licitație mult, mult mai repede. 
    Avram Costel: 
    La Beriu sunt două locuri în care este întabulată o persoană 
fizică până la jumătatea drumului, până la mijlocul drumului. 
   Nistor Laurențiu: 
    Sperăm ca în cel mai scurt timp să fie rezolvată problema și 
sper că cerățenii care sunt în asemenea cazuri să nu vină cu pretenții 
exagerate, să le dăm și bani, să-i expropriem. Fiindcă nu se poate. 
Spune foarte clar Legea drumurilor că drumurile în debleu au un metru 
de la margine, drumurile în rambleu au 1,5 metri. Deci nu putea să-i 
pună. Mai avem și pe Culoarul Nord, când pe unele porțiuni nu ai unde 
să pui semnul de circulație, că mergi cu el în proprietatea omului. Deci 
cam așa s-au gândit să facă unii. În fine, trebuie să le rezolvăm, 
suntem pe scaunele pe care suntem și le rezolvăm. V-am spus aceste 
lucruri doar sub aspectul că, dacă lumea întreabă, să știți și 
dumneavoastră că da: și drumul de la Orăștie la Costești se va face, și 
drumul din Ostrov până sus, la Retezat, se va face, Parângul se va 
termina, Culoarul Nord e deja predat. Și am discutat cu cei trei 
constructori care au câștigat Culoarul Nord – Strabag a câștigat un 
tronson, un tronson Proactiv și un tronson Manusprint - și le-am atras 
atenția că, din momentul în care le-am predat drumul, ei răspund și de 
întreținerea lui. Fiindcă am văzut o postare acum câteva zile: la 
Bobâlna unul zice că și-a rupt janta, cauciucul tăiat și nu știu ce. Eu nu 
spun că n-o fi groapă, dar trebuie să le spun și la conducătorii auto că 
trebuie să se mai uite cum circulă. Se vede că drumul este în reparație, 
este semnalizat, deci trebuie să reduci viteza până la evitarea oricărui 
pericol. Dar s-ar putea ca unii să nu fi auzit de lucrurile acesta când au 
luat carnetul. Eu l-am luat foarte demult și încă mai țin minte aceste 
lucruri.  
    Vă rog, dacă aveți întrebări? 
    Goia Marcel Adrian: 
    Domnule președinte, am și eu două probleme de ridicat. 
Prima am mai ridicat-o: drumul Silvașu de Jos – Bretea; domnul Costel 
Avram știe.  
    Avram Costel: 
    Sunt vreo 800 metri. 
    Goia Marcel Adrian: 
    Nu, domnule Avram, e cel de la Fulea înspre Bretea, vreo 
700 metri. Drumul lui Prip, cum i se spunea, făcut când era director la 
consiliul județean. Vreo 700-800 metri e asfaltat, dar sunt niște gropi 
mari. S-au făcut reparații de la Silvaș, dar a rămas porțiunea aceea, 
probabil nu s-a știut.  
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    Nistor Laurențiu: 
    Domnule consilier, știți bine, suntem prieteni, ne 
cunoaștem. Noi nu promitem, dar facem. Când o să primim împrumutul 
pe care l-am aprobat, primul lucru pentru care o să-l folosim sunt 
tocmai drumurile. Dacă anul trecut, pentru drumuri - și avem cea mai 
mare rețea de drumuri județene din țară, 1354 km – am cheltuit 30 
milioane lei, respectiv 300 miliarde lei vechi, anul acesta am primit de la 
onor Guvernul României 12 milioane lei. Diferență enormă. Știți bine că 
am mai băgat din bugetul consiliului județean, dar nu ajung sub nici o 
formă, la suprafața de drumuri pe care o avem. Și atunci, dacă reușim 
să luăm în septembrie împrumutul și mai putem și lucra, atunci îi dăm 
drumul. Fiindcă îmi doresc că cetățeanul să fie mulțumit că circulă bine.  
N-am primit mulțumiri, tot din zona ta, n-am primit nici o mulțumire că 
am făcut drumurile de la primărița din Berthelot, primăriță psd-istă.  
    Goia Marcel Adrian: 
    Vă mulțumesc eu, domnule președinte. 
    Nistor Laurențiu: 
    Nu era posibil, dragii mei. Eu, Nistor, nu pot fi de acord. S-a 
făcut drumul la Răchitova tot, s-a terminat, la Răchitova, Buceș, 
Peșteana, în toate părțile, iar porțiunea de la Răchitova trecea și prin 
General Berthelot. Nu se poate, fiindcă pe acolo trec toți oamenii. Eu 
nu fac diferență de culoare politică între cetățeni și le-am făcut drumul 
și acolo. Este super făcut, dar doamna primar a uitat să zică măcar 
mulțam sau să zică că nu mai sunt gropi.  
    Goia Marcel Adrian: 
    Da, vă mulțumesc eu în numele locuitorilor din Țara 
Hațegului, care călătoresc pe acea rută.  
  Nistor Laurențiu: 
    Și să mai știți o treabă: la ora actuală, Țara Hațegului - 
trebuie să fie și corecți cu noi – este cea mai bine rezolvată din tot 
județul, în ceea ce privește drumurile județene. De la distanță, orice-ai 
face este cea mai bine rezolvată. Nu regret.  
    Goia Marcel Adrian: 
    Sunt primari harnici. 
    Nistor Laurențiu: 
    Nu regret, este bine, așa ar trebui să facem în toate părțile.  
   Goia Marcel Adrian: 
    Și a doua problemă, dacă-mi permiteți: mâine-poimâine se 
deschide în Țara Hațegului, la Sânpetru - dumneavoastră și toți colegii 
ați fost invitați – de un investitor român, care a fost plecat în America, 
Parcul dinozaurilor. În localitate Sânpetru, spre Ohaba Sibișel. Vă 
invităm și pe dumneavoastră - nu numai mâine sau poimâine, pentru că 
va fi deschis tot timpul  - vă invităm cu copii, cu toți cei dragi , să-l 
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vizitați. La ora actuală, este o investiție de vreo trei milioane de euro și 
probabil că mai necesită încă vreo două milioane pentru a fi finalizată. 
Dar mâine va fi deschis și vă invităm pe toți acolo. 
    Nistor Laurențiu: 
    Eu o să-mi cer scuze azi investitorului care face această 
lucrare deosebită pentru Țara Hațegului, că n-o să pot participa, pentru 
că plec la București mâine. Dar colegii mei vor fi prezenți acolo, 
dumneavoastră, consilierii, pentru că trebuie ajutat acest om. Trebuie 
chiar să-l apreciem pentru ceea ce face pentru zona Hațegului și nu 
numai. Fiindcă parcul dinozaurilor pe care îl face nu este numai pentru 
zona Hațegului. Este pentru tot județul, pentru toată țara, pentru toată 
lumea care vine să viziteze acea zonă. Mai ales că în curând vom 
termina și Castelul Nopcsa și vă rog și pe dumneavoastră, consilierii 
județeni, să veniți cu idei despre ce destinație să-i dăm. Că nu investim 
în Castelul Nopcsa 90 miliarde lei, doar să-l ținem acolo. Trebuie să 
găsim ce să facem cu el, în așa fel încât să fie util pentru județul 
Hunedoara, fiindcă este reprezentativ pentru județ ca și construcție, 
monument de cultură, tot ce dorești.  
    Avram Costel: 
    Este bine de știut că am fost acum vreo lună de zile la 
această investiție, iar Direcția noastră generală de promovare turistică 
deja este în parteneriat cu acel investitor, pentru a lucra împreună. Eu 
cred că faptul că au intrat în parteneriat se și vede în modul în care 
Direcția Generală a Monumentelor Istorice și Promovare Turistică 
lucrează pentru a promova ce este frumos în județul Hunedoara. În 
același timp, îmi atrăgea atenția și domnul Bădin, și la Bretea Română, 
acel investitor român care a venit din Spania,și el face acolo o investiție 
foarte frumoasă și este în parteneriat cu Direcția Generală a 
Monumentelor Istorice și Promovare Turistică. Mulțumesc. 
    Goia Marcel Adrian: 
    Vă mulțumesc și eu. 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule general Bârea! 
    Bârea Vasile: 
    Pentru că dumneavoastră ați amintit de comemorarea care 
va avea loc la Țebea, la împlinirea a 149 de ani de la trecerea în 
eternitate a eroului națiunii Române Avram Iancu, aș vrea să vă spun, 
în calitate de membru al Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu, 
Filiala Brad, de altfel singura din județ, că vor veni foarte multe filiale, 
vor fi prezente acolo duminică, pentru depuneri de coroane. Ce aș dori 
să vă rog? Să atrageți atenția Direcției generale pentru administrarea 
monumentelor că la cele două obiective pe care dumnealor le-au luat – 
e vorba de cel de la Țebea și de Muzeul etnografic din Brad – nu mai… 
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    Avram Costel: 
    Au luat numai Baia de Criș. Atât.  
    Nistor Laurențiu: 
    Țebea aparține Episcopiei Române. 
  Avram Costel: 
    Iar Muzeul de la Brad a rămas la Muzeul Civilizației Dacice 
și Romane.  
    Bârea Vasile: 
    Bun. Problema este asta: acolo se găseau, mai ales la 
Țebea, statuete cu Avram Iancu. Am văzut că în ultimul timp nu mai 
sunt. Sunt foarte căutate de turiști, sunt și ieftine și au un simbol 
deosebit. Ele se achiziționau de la un atelier din Oarda, județul Alba. 
Deci, dacă s-ar putea reîmprospăta cu aceste suveniruri, ar fi foarte 
bine.  
    De asemene, aș vrea să spun că astăzi se împlinesc 30 de 
ani de când frații noștri de dincolo de Prut, din Republica Moldova, și-
au declarat independența și au adoptat drapelul tricolor ca drapel 
național, iar peste câteva zile, pe 31 august va fi Ziua Limbii Române. 
Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Și eu sunt curios să văd declarația oficialităților, măcar în 
legătură cu asta. Că alte declarații nu le-am văzut combătute. Și știți la 
ce mă refer, nu vreau să mai spun nimic.  
    Coltescu Marin: 
    Domnule președinte, două probleme aș vrea să vă aduc la 
cunoștință. E vorba de drumul de la Merișor peste Dealu Babii, din care 
o parte știu că este finanțat de consiliul județean, iar o parte aparține 
municipiului Vulcan. Există acolo o porțiune de aproximativ 200 metri, 
care nu este nici a județului, nici a municipiului. Este o firmă care 
lucrează la drum și de asta zic să vedeți mai urgent al cui este, pentru 
că este mai greu, pe urmă, să-și aducă iarăși utilajele, ca să facă și 
porțiunea respectivă.  
    Nistor Laurențiu: 
    O să vă răspund pe loc. Miercuri sau joi, când vin de la 
București, domnul primar să facă bine să se deplaseze până aici, să ne 
punem, de comun acord, să vedem cum facem. 
    Avram Costel: 
    Este clasificat ca drum județean, dar drumurile județene din 
interiorul municipiilor revin în administrarea acestora. Consiliul județean 
nu poate băga nici un leu. 
    Coltescu Marin: 
    Dar nu se știe al cui este.  
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  Avram Costel: 
    Vă spun eu: este al municipiului Vulcan.  
    Coltescu Marin: 
    S-o rezolve, că-s vreo 200 de metri. 
    Avram Costel: 
    Cel care poate rezolva legal este municipiul Vulcan.  
    Nistor Laurențiu: 
    Vedeți, aici este o lacună a legii. Și drumurile județene, și 
drumurile naționale, care sunt în interiorul municipiilor, nu sunt predate. 
O lege proastă. Nu știu cine a făcut-o, că ar trebui să-l felicităm. Sunt 
date în administrarea municipiilor, dar e vorba numai de municipii, nu și 
de orașe și comune.  
    Coltescu Marin: 
    Ei spun că nu aparține de municipiul Vulcan. 
    Nistor Laurențiu: 
    Bine, să vină și … 
    Coltescu Marin: 
    Trebuie clarificată, pentru că, după ce constructorul își 
retrage utilajele, va fi mai greu. Asta e una din probleme. 
    A doua problemă: s-a creat cu mulți ani în urmă un 
precedent, de care am sesizat că vă loviți și dumneavoastră la Petrila. 
În Vulcan, începând cu uzina electrică veche, au devastat-o, au dus ce 
se putea la fier vechi, restul a rămas acolo. Au continuat cu Mina 
Paroșeni și tot așa, au luat ce-au prins cine a vândut – finanțele sau 
închiderile – au continuat anumite persoane, să nu zic eu rromi, au 
distrus pământul. Au continuat cu Preparația Coroiești, unde este un 
mare dezastru. Problema este că vin vreo patru echipe de care știam 
eu, dar domnul consilier Muzsic îmi spune că este și una de la Gorj, 
care operează acolo. Vin cu aparat autogen, cu drujbe în spate, ca la 
serviciu, vin și taie și duc la fier vechi, distrug. Problema este că se 
termină și cu preparația – acum se mai duc după fructe de pădure sau 
ce se mai găsește în preparație - și urmează Mina Vulcan. Când se 
termină aici, nu o să aibă ce să facă. S-a întâmplat dezastrul care s-a 
întâmplat la Uzina Electrică Paroșeni, s-au dus, au furat fire, conducte 
de cupru și ce au mai găsit pe acolo, de n-a mai lucrat bine și s-a 
deversat în Jiu, de-au murit peștii, tot din cauza asta.  
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule Ștaier, nu mă face să regret că în ATOP nu este 
domnul Berbeceanu și cu domnul David, care au declarat politic că 
vreau să revitalizeze ATOP. Te rog să pui această problemă în ATOP 
și, dacă nu sunteți în stare să acționați în treaba asta, dați-vă demisia 
toți. Nu vorbesc doar de tine, ci de toți, începând cu comandantul 
poliției, toți. E o problemă care e chiar de ordine publică. Nu credeți că 
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vă aparține? Ridicați problema asta în ATOP! Avem un organism care 
trebuie să fie viu, să funcționeze. L-am executat pe domnul Ștaier. 
    Coltescu Marin: 
    Sper să se rezolve și problema. 
    Bădin Ion: 
    Domnule Ștaier, am înțeles că luni aveți ședință de ATOP, 
nu? 
    Nistor Laurențiu: 
    Este o problemă ridicată de un domn consilier județean și e 
corectă. Dacă le dăm voie să fure ca-n codru, azi-mâine vin și ne fură 
de acasă.  
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Da, am să ridic problema la ședința de ATOP, dar lucrurile 
acestea sunt coordonate. Am văzut că prefectura face analize pe tema 
asta. 
    Nistor Laurențiu: 
    Să înțeleg că sunt coordonate în a fura? 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Paza acestor obiective. 
    Nistor Laurențiu: 
    Să discutați în ATOP problema aceasta! Și să ne informezi, 
pe consilierii județeni și pe mine, bineînțeles. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
  Da, am înțeles.  
    Ivăniși Maria: 
    Domnule președinte, dacă ne permiteți! S-a ridicat 
problema în ATOP. Doamna consilier Bălănesc a ridicat-o. 
    Nistor Laurențiu: 
    Una e să ridici problema în ATOP și alta-i s-o rezolvi. 
    Ivăniși Maria: 
    Păi rezolvarea este în curtea complexului, pentru că nu au 
firmă de pază angajată. 
    Nistor Laurențiu: 
    ATOP să facă adresă la cine trebuie, să-i scoatem vinovați 
pe cei vinovați! Asta cer de la ATOP. Dacă nu nu mai are rost să 
funcționați. 
    Popa Dorin Ioan: 
    Domnule președinte, ați amintit despre parcarea de la 
Straja. Într-adevăr, părerea mea e că modelul de parcare care trebuie 
să se construiască acolo este parcare supraetajată, modelul de la 
Transalpina, de la Voineasa. Acolo, într-adevăr, este o parcare 
supraetajată, cu lift, cobori frumos, jos este casă de bilete, nu trebuie 
să urci. Să avem în vedere și unde amplasăm, în funcție de ce teren 
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avem, să fie lângă atelajul de urcat, lângă teleschi sau telescaun, că 
altfel umblăm cu schiurile ca să urcăm nu știu unde.  
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule Popa, parcarea de jos e la o distanță de 100 metri 
până la teleschi, ceea ce nu este mult. 
    Popa Dorin Ioan: 
    E acceptabil.  
     Nistor Laurențiu: 
    Acolo este terenul și acolo o facem. 
  Popa Dorin Ioan: 
    Casa de bilete să fie plasată la parcare. 
    Nistor Laurențiu: 
    Sus, parcarea despre care vorbeam este chiar înainte de 
intrarea la barieră, pe partea stângă, fiindcă la barieră este casa unde 
plătești biletul de acces către stațiune.  
    Popa Dorin Ioan: 
    Și a doua problemă: am fost și eu săptămâna aceasta pe 
drumul Orăștie-Costești. Într-adevăr, este o rușine pentru noi, consiliul 
județean, modul cum arată acest drum, care deservește probabil cel 
mai important obiectiv turistic din județ. Alături de Castelul Corvinilor, 
cetățile dacice sunt cele mai vizitate și e păcat. Adică, eu nu am fost în 
țara asta la un obiectiv de intere major, ca cetățile dacice, unde să fie 
un asemenea drum. Și atunci, sigur, trebuie forțată nota și chiar 
naționalizate, probabil că se va putea, terenurile unde s-au întabulat 
oamenii cu … 
    Nistor Laurențiu: 
    Am spus-o, domnule Popa, dacă Dumnezeu le va deschide 
mințile și îi luminează pe cei care trebuie să-și facă ordine în propria 
ogradă, să nu mai fie proprietarul pus până-n mijlocul drumului sau 
până în buza drumului, dacă rezolvăm asta, în septembrie putem 
scoate la licitație acest drum. Proiectare plus execuție, eventual.  
    Popa Dorin Ioan: 
    Nu cred că s-a întâmplat în mandatele actualului primar 
întabularea până în mijlocul drumului. Nu cred, pentru că îl știu bine pe 
actualul primar.  
    Nistor Laurențiu: 
    Eu nu zic de acesta, nu zic de nimeni, dar e la Beriu. 
    Popa Dorin Ioan: 
    Da, trebuie rezolvat, într-un fel sau altul, cât mai repede.  
     Nistor Laurențiu: 
    Și atenție, dacă tot sunteți din zonă, ia vorbiți și cu primarul 
de la Orăștioara, să ne dea și el teren, ca să construim jos, înainte de a 
urca la Sarmizegetusa, o parcare. Turistul care vine lasă mașina 
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încuiată, cu pază la parcare, și microbuzele, din treizeci în treizeci de 
minute, iau turistul și-l duc sus. Nu va mai fi aglomerație, că nu vei mai 
putea să circuli pe drumul acela. Obligatoriu trebuie să facem parcarea 
aceea jos. Dar vorbiți și dumneavoastră cu primarul de la Orăștioara, 
să pună un pic umărul. Noi ne oferim să-i facem parcarea. Mai mult ce 
să facem? 
    Avram Costel: 
    Vreau să îi spun domnului consilier că ieri ne-am întâlnit cu 
primarul de la Beriu și cu cel de la Orăștioara pentru a rezolva aceste 
probleme. La Beriu sunt 18 persoane care au probleme cu întabularea, 
la Orăștioara sunt șapte probleme. Din cei 18, patru sunt întabulați 
până în mijlocul drumului. Au fost și cei de la OCPI. Astăzi, omul nostru 
din consiliul județean este la Beriu, luni dimineață va fi la Orăștioara. 
Primarii îi dau tot acceptul. Nu este vina primarului actual pentru ceea 
ce se întâmplă. El dă tot concursul, de fapt, amândoi primarii. Referitor 
la drum nu este chiar așa dezastru, dar dacă comparăm drumul 
Orăștie-Costești cu Costești-Sarmizegetusa, în condițiile în care 
Costești-Sarmizegetusa a fost reabilitat în 2015, nu prea vă dați seama 
care este din 2015 și care este din 2000. Cert este, cum spunea și 
domnul președinte, că avem contract de finanțare pentru proiectare; 
dacă rezolvăm problemele acestea astăzi și luni, la începutul lunii 
septembrie dăm drumul la proiectare și imediat și execuția la Orăștie-
Costești. 
    Nistor Laurențiu: 
    Și dacă primarul de la Orăștioara ne pune la dispoziție și un 
teren jos, la bază, v-am spus gândirea noastră care este: facem o 
parcare  în care să intre câteva sute de mașini, microbuz închiriat de 
consiliul județean, care să transporte turiștii contra cost. Organizăm 
licitație. 
    Avram Costel: 
    Mai mult decât atât, domnule președinte, am discutat cu 
primarul – după ce am avut discuția cu dumneavoastră și cu directorul 
direcției de monumente – ca acolo jos să ne dea un teren pentru a 
construi un sediu al direcției la Costești. După ședința de astăzi, când 
va veni și președintele de la București, vom merge la fața locului, să 
identificăm terenul. Și ne va da teren pentru a face și sediu al direcției 
acolo, la Costești.  
    Popa Dorin Ioan: 
    Sunt  convins că este un primar care colaborează cu 
dumneavoastră și cu noi, consiliul județean.  
    Avram Costel: 
    Am colaborat mai greu până ne-a dat în administrare 
drumul care duce la cetatea de la Costești. Important este că ieri a 
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venit și a adus procesul verbal că și ei, prin hotărâre a consiliului local, 
ne-au dat drumul de acces din Costești și până sus la cetate. Noi anul 
viitor îl prindem în lista de investiții și rezolvăm infrastructura și către 
cetatea Costești.  
    Popa Dorin Ioan: 
    Doamne ajută să se rezolve! 
    Nistor Laurențiu: 
    Numai un primar răuvoitor n-ar vrea să dea în administrarea 
consiliului județean un drum cu care știe că nu va mai avea probleme. 
Dacă îl administrează consiliul județean, îl putem asfalta. Dacă nu-i al 
nostru, știți bine toți, nu putem face nimic, că ne impută Curtea de 
Conturi și nu vrem să plătim nici unul. Alte probleme? 
    Muzsic Robert Eugen: 
    Domnule președinte, vreau să ridic și eu două probleme. 
Una referitoare la drumul județean 687, între Hunedoara și Sântuhalm. 
În dreptul centrului logistic, știți că sunt montate niște panouri 
despărțitoare între benzi. În urma unui accident care a avut loc acum 
trei sau patru luni, ele sunt sparte, nu mai există semn de circulație. Eu 
cred că ar trebui găsită o soluție să fie înlocuite și pregătită puțin zona, 
pentru că ar fi păcat să mai fie și alte evenimente rutiere.  
    Al doilea lucru despre care vreau să întreb: când credeți că 
se poate finaliza drumul dintre Călan și Hunedoara, când se va turna 
ultimul covor asfaltic? 
    Nistor Laurențiu: 
    Prima întrebare e grea, dar găsim soluții. Da, aveți dreptate 
că separatoarele de sens sunt foarte bune. Dacă unul nu vede bine și 
intră în ele, asta nu înseamnă că noi trebuie să le lăsăm așa rupte. O 
să le rezolvăm. Mai rezolvăm o problemă pe care o solicită cetățenii de 
la Bârcea Mare și Bârcea Mică: să facem o intrare în Cristur, după 
bariera care merge la Bârcea Mare, exact cu este la Peștiș. Fiindcă s-
au întâmplat accidente mortale acolo și nu vrem să se mai întâmple. O 
facem și aia. 
    Covorul asfaltic pe acel drum sigur că o să-l avem în 
vedere. Avem două variante: ori împrumutul, ori niște bani din bugetul 
consiliului, mai vedem, dar o să-l avem în vedere. Deocamdată, nu 
este mai rău decât cel de la Orăștie la Costești. Și atunci trebuie să 
vedem și care sunt prioritățile.  
    Muzsic Robert Eugen: 
    Ați înțeles greșit, eu vorbeam despre drumul de la Călan la 
Hunedoara. 
    Nistor Laurențiu: 
    Scuzați! În legătură cu cel de la Călan la Hunedoara, 
domnilor consilieri județeni, vreau să vă spun că au venit constructorul 
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și proiectantul să ne spună că a apărut un asfalt nou, de cea mai bună 
calitate, pe care nu românii l-au înființat, dar este mult superior față de 
ultimul strat de uzură pe care îl puneam până acum la drumuri. Am 
făcut toate demersurile necesare, iar ieri ne-a venit aprobarea de la 
ADR Vest ca să putem folosi acest MASF. Putem să-l folosim, ne 
apucăm și De la Călan la Hunedoara va fi pus acest asfalt nou. Plus 
mai avem un pic, că așa e când lucrezi și cu alți constructori și poate e 
și dezinteresul nostru, al oamenilor care trebuiau că se ocupe de la 
consiliul județean și care nu o fac. Fiindcă mai spun o dată: avem 
oameni în consiliul județean care ar pune numai tălpi în funcționarea 
consiliului județean. Fiindcă sunt de 16-17 ani aici, așa s-au obișnuit să 
muncească, încât să pună numai tălpi. E o problemă și ci podul care 
traversează calea ferată. Mai trebuie să mai sape puțin până la 
fundația podului, proiectantul și cu expertul să ne spună soluția și 
trecem rapid la treabă, ca să-l terminăm în termenul prevăzut al 
contractului și vă promit eu că nu vom pierde banii europeni. 
Dimpotrivă, suntem mai câștigați prin soluția care s-a găsit. Așa că, de 
la Hunedoara la Călan vom avea cu toții un drum județean care va 
putea fi numit drum european, atât va fi de frumos.  
    Muzsic Robert Eugen: 
    E păcat, că arată foarte bine acum și dacă … 
    Nistor Laurențiu: 
    Sigur, dar informatorii să mai informeze și ei! Că avem 
informatori în consiliul județean, sper că în cadrul consilierilor județeni 
nu. Dar în consiliul județean avem atâția informatori, pe cei care au 
făcut numai bine consiliului județean, dar atât de mult bine au făcut, 
încât acum au plecat din consiliul județean. Și acum se ocupă cu toate 
găinăriile posibile, ce pot ei să mintă despre consiliul județean. Și 
informatorii, când am operativă cu ei, țin telefonul între genunchi și 
înregistrează tot ce spune președintele. Dar eu, din păcate le spun: 
respectați legea, faceți-vă datoria, că dacă nu, vă dau afară! Și asta 
aplic. Asta-i viața! 
    Suciu Ancuța Elena: 
    Domnule președinte, vreau să intervin și eu. Și vreau să vă 
mulțumesc pentru modernizarea drumului Curechiu-Balșa, deoarece de 
20 de ani, așa cum spun și locuitorii din cele două sate, din cele două 
comune, s-a tot promis și nu s-a făcut. Pentru că acel drum, cum ați 
văzut și dumneavoastră și domnul Costel Avram, răspunde doleanțelor 
cetățenilor și sunt convinsă că va deschide și zona.  
    Nistor Laurențiu: 
    Da, sunt, de acord, ai dreptate și-ți mulțumesc de aprecieri. 
Și locuitorii din comuna Balșa sunt tot locuitori ai județului Hunedoara și 
merită să aibă un drum. Mai ales că acest drum face legătura între 
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comuna Balșa și comuna Bucureșci. Chiar și pentru cei din zona Brad, 
dacă vor să meargă la Geoagiu, este mult mai scurt pe partea asta, 
dacă au un drum ca lumea, decât să vină în Deva și apoi la Geoagiu. 
Pentru asta ne zbatem. V-am spus: s-a semnat contractul de execuție 
care are un termen de 22 de luni, sunt bani, iar constructorul se va ține 
de treabă și îl facem. Nu promitem că le facem toate într-un an de zile, 
că pe urmă, în următorii trei ani trebuie să ne odihnim.  
    Dacă mai sunt intervenții? 
    Bălănesc Doinița Maria: 
    Domnule președinte, dacă-mi permiteți, aș avea o 
rugăminte. Dacă tot aveți o întrevedere cu domnul ministru al energiei, 
poate ar fi bine să-i aduceți în atenție și faptul că Societatea Națională 
de Închideri alocă peste 70.000 lei lunar pentru o firmă de pază și 
conducerea societății, împreună cu această firmă, nu reușesc să 
stopeze furturile și actele de vandalism de pe perimetrul Minei Petrila.  
    Nistor Laurențiu: 
    E bine că se creează locuri de muncă, în care cetățeni care 
sunt bine plătiți la pază și mai transpiră când e cald, că poate nu 
găsesc umbră, nu se ocupă într-adevăr să apere interesele Minei 
Petrila, să nu se fure, ci dimpotrivă. Sunt două entități: paza și cei de la 
conducere de la închideri de mine. Cu altcineva, cu cine să mai 
discutăm? Eu o să discut cu domnul ministru și problema asta. 
    Bălănesc Doinița Maria: 
    Vă mulțumesc. Iar pe colegii mei consilieri județeni, dacă 
duminică vor fi prezenți la Festivalul taragotului și nu numai, Direcția 
Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică a 
județului Hunedoara a deschis expoziția de la Vața, care se numește 
„Zestrea Apusenilor” și pe care îi invităm să o viziteze.  
    Nistor Laurențiu: 
    Aveți și o ocazie unică, ca duminică dimineața să mergeți și 
la biserică, unde se face parastasul pentru Drăgan Munteanu. Aveți 
ocazia să mai intrați în biserică, vă mai iartă Dumnezeu și câte un 
păcat. Doamne ajută, spor la treabă și tot ce vă doriți! 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
  PREȘEDINTE, 
           Laurențiu Nistor 
       SECRETAR GENERAL 
            AL JUDEȚULUI, 
          Daniel Dan 
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