ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 31 martie 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.84/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost
convocat și s-a întrunit în ședință ordinară în data de 29 ianuarie 2021,
orele 11,00.
La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Nistor
Laurențiu – președintele Consiliului județean Hunedoara; Bădin Ion și
Țambă Alin Adam – vicepreședinții Consiliului Județean Hunedoara;
Arion Viorel, Bălănesc Doinița Maria, Bârea Vasile, Bogdan Sever, Chiș
Alexandru, Chivu Cristina, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu Marin,
Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, Fekete Zoltan Iosif, Gligor Dorin
Oliviu, Goia Marcel Adrian, 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, Rus Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena,
Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Zvîncă Adrian –
consilieri județeni; Cordunianu Eugenia Nicoleta – pentru secretarul
general al județului.
Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu –
președintele consiliului județean.
Nistor Laurențiu:
Întrucât sunt prezenţi un număr de 32 consilieri județeni, la
care se adaugă președintele consiliului județean (33), potrivit art.180
alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019
privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.
Dau cuvântul înlocuitorului secretarului general al județului,
doamna Cordunianu Eugenia Nicoleta, pentru a supune la vot procesul
verbal încheiat în ședința anterioară.
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Fekete Zoltan Iosif:
Domnule președinte, aș dori să atrag atenția că la
redactarea procesului verbal de la precedenta ședință, eu nu am fost
trecut prezent la ședința consiliului județean.
Nistor Laurențiu:
Da, domnule consilier, se va corecta procesul verbal.
Cordunianu Eugenia Nicoleta:
În conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința
ordinară din data de 26 februarie 2021:
- Cine este pentru?
- Împotrivă?
- Abţineri?
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi cu
31 voturi pentru și două abțineri (Fekete Zoltan Iosif, Micula Dacian
Claudiu).

x
Nistor Laurențiu:
Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint următorul
proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.236/2020 privind
aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate
acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în
anul fiscal 2021;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional
nr.1 la contractul de asociere încheiat între Judeţul Hunedoara - prin
Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local
al Municipiului Lupeni pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de
investiţii „Modernizare și reabilitare drumuri, alei și parcări, Municipiul
Lupeni-Zona 5”- în vederea îmbunătățirii accesului la obiectivul turistic
de interes județean - Stațiunea Straja;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri
din domeniul public al județului Hunedoara în domeniul privat al
județului Hunedoara în vederea demolării acestora;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
investiții pe anul 2021 aferent activelor date în administrare/concesiune
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prin proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul
Hunedoara” și care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și
Dezvoltare (FIID);
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii
Protocolului de colaborare între Județul Hunedoara, prin Consiliul
Județean Hunedoara și Spitalul Clinic Municipal de urgență Timișoara
în vederea implementării proiectului ”Fii responsabilă de sănătatea ta –
programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și
tratament al cancerului de sân – etapa II – Regiunile de dezvoltare
Nord – Vest, vest” cod apel POCU/760/4.9 Cod My SMIS 136480 în
Județul Hunedoara;
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 al Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.313/2019 privind aprobarea
cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii acordate de
Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, județul Hunedoara;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;
8. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren
din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Județului
Hunedoara;
9. Proiect de hotărâre privind însușirea protocolului de
predare-primire a investiției ”Instalație fluide medicale pentru 80 de
paturi cu prize oxigen”;
10. Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului-verbal
de predare-primire a bunurilor de natura domeniului public realizate de
către S.C. Apa Prod S.A, Deva în urma finalizării investiției
”Reabilitarea unui tronson al conductei de aducțiune a apei potabile
aferente sistemului zonal de alimentare cu apă Baniu-Dobra, în
comuna Dobra”;
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a
șase consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine
Publică, organizată la nivelul județului Hunedoara;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general
actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 741: Crișcior –
Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 – 18+050”;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. –
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu unitățile
administrativ-teritoriale din Valea Jiului, Universitatea din Petroșani,
precum și cu unele asociații de utilitate publică, în vederea constituirii
Asociației pentru dezvoltare teritorială integrată Valea Jiului;
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe
unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru drumurile județene și comunale alocate județului
Hunedoara pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de
Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu privire la proiectul ”Fotbalul
este mai mult decât un joc” în cadrul Programului Operațional
Capacitate Administrativă 2014 – 2020;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării
procedurilor în vederea cumpărării de către Consiliul Județean
Hunedoara a imobilelor care formează „Ansamblul istoric Mina Petrila”;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei
finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei;
19.
Proiect
de
hotărâre
privind
desemnarea
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea
Generală a Asociației „SALVITAL” Hunedoara;
20. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale a sumei de 27.134,00 mii lei, reprezentând fond
la dispoziția consiliului județean pe anul 2021 pentru susținerea
programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de
infrastructură care necesită cofinanțare locală și estimări pe anii 20212024 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de
servicii juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor
S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani în justiție;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii
temporare către Consiliul Local al Comunei Cerbăl a dreptului de
administrare asupra unor sectoare din drumul județean DJ 68J;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general
și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Realizarea
Muzeului Civilizației Dacice” cod SMIS 123893 finanțat în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13:
Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții
9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul
specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și
mijlocii din România;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării
proiectului „Bugetare participativă în Județul Hunedoara” și a
Regulamentului privind procedura de derulare a proiectului;
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25. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării
sportivului Iancu Avram Marius, cetățean de onoare al județului
Hunedoara cu suma de 20.000 lei în vederea stabilirii unui nou record
mondial de anduranță la înot în cel mai mare lac din Europa Centrală,
Lacul Balaton din Ungaria;
26. Intrebări, interpelări
Cordunianu Nicoleta:
Domnilor consilieri județeni, vă aduc la cunoștință faptul că
proiectul de hotărâre înscris în ordinea de zi la punctul 24, nu
îndeplinește condițiile art.136 alin.8 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, adică nu are avizul
comisiilor de specialitate nr.1 și 6, cărora le-a fost transmis spre analiză
și avizare.
Chivu Cristina:
Domnule președinte, dacă-mi dați voie, aș vrea să retrag
proiectul de hotărâre de la punctul 24 din ordinea de zi, pe care l-am
inițiat, urmând să fie introdus pe ordinea de zi a unei ședințe viitoare.
Mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Este dreptul dumneavoastră și îl respectăm.
De asemenea, vă propun ca proiectul de hotărâre de la
punctul 17 să fie dezbătut și supus la vot primul, fiindcă îl avem prezent
în sală pe domnul profesor universitar Mihai Danciu, care vrea să ne
explice ce înseamnă acest proiect.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările
propuse:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (33).
Cordunianu Nicoleta:
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 care se adoptă prin
vot secret sau în situația în care sunt formulate amendamente.
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I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
demarării procedurilor în vederea cumpărării de către Consiliul
Județean Hunedoara a imobilelor care formează „Ansamblul istoric
Mina Petrila”.
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.
Se dă cuvântul domnului profesor Mihai Danciu pentru a
prezenta un proiect de regenerare urbană pentru zona Minei Petrila.
după prezentare
Nistor Laurențiu:
Vă mulțumesc, domnule profesor și vă doresc succes cu
acest proiect. Sunt convins că, alături de echipa dumneavoastră, vom
face un proiect deosebit pentru județul Hunedoara din acest ansamblu
Mina Petrila.
Avram Costel:
Vreau și eu să mulțumesc domnului profesor Danciu, pentru
că a răspuns invitației de a veni și a prezenta consilierilor județeni ce se
vrea la Petrila. Dacă astăzi activele Minei Petrila nu sunt istorie, e
datorită lui Ion Barbu și grupului de arhitecți voluntari conduși de
domnul Danciu, fiindcă ei au făcut în așa fel încât cele cinci obiective
să fie declarate monumente de categoria A. Eu cred în viitorul acestui
proiect și, dacă astăzi consilierii județeni vor aproba începerea
evaluării, într-un timp foarte scurt putem deveni proprietari și cum
spunea și domnul Danciu, după aceea putem încheia proiecte și putem
să sperăm la fonduri nerambursabile. Mulțumesc mult încă o dată!
Nistor Laurențiu:
Stimați consilieri județeni, vreau să vă asigur pe toți că
preluarea acestui obiectiv nu se face doar pentru că ni-l oferă ministerul
pe o sumă oarecare. Va exista o comisie de evaluare și, după ce se va
face evaluarea Minei Petrila de către o comisie din partea consiliului
județean, vom trece la negocieri cu ministerul. Fiindcă ministerul ne
6

cere o sumă care le convine lor, noi vrem să fim cât mai aproape de
realitate pentru ceea ce cumpărăm și asta este bine.
Nemaifiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în
vederea cumpărării de către Consiliul Județean Hunedoara a imobilelor
care formează „Ansamblul istoric Mina Petrila”:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(33).

II.
Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei
nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.236/2020 privind
aprobarea nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate
acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în
anul fiscal 2021.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea
Consiliului Județean Hunedoara nr.236/2020 privind aprobarea
nivelului taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora, din
competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal
2021:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(33).
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III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului
adițional nr.1 la contractul de asociere încheiat
între Judeţul
Hunedoara - prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni,
prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni pentru realizarea lucrărilor la
obiectivul de investiţii „Modernizare și reabilitare drumuri, alei și parcări,
Municipiul Lupeni-Zona 5”- în vederea îmbunătățirii accesului la
obiectivul turistic de interes județean - Stațiunea Straja.
Nistor Laurențiu:
Aș face o precizare, dragi colegi, că an de an Straja devine
cea mai atractivă stațiune din județul Hunedoara. Nu putem sta pasivi
la lucrurile care nu sunt tocmai bine și pe care consiliul local nu le
poate face și, de aceea, dorim să-i ajutăm. Trebuie să facem o parcare
jos, unde este telescaunul, cu câteva sute de locuri. Și ne mai dorim să
mai facem o parcare sus, chiar unde-i bariera; avem în gândire un
proiect de parcare supraetajată și să atragem fonduri europene pentru
această parcare. Este strict necesară, dragi colegi, deoarece am fost
acolo în iarna aceasta și am văzut zăpadă peste mașini de un metru,
iar oamenii nu mai puteau să ajungă la mașini. Nu este bine. Cu cât
creăm condiții mai bune pentru această stațiune minunată din județul
nostru, sunt convins că toți cei care vor veni în Straja vor avea doar
cuvinte de laudă.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor
istorice și de arhitectură.
Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și
fonduri europene.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nefiind alte intervenții cu privire la acest punct, se supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la
contractul de asociere încheiat între Judeţul Hunedoara - prin
Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local
al Municipiului Lupeni pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de
investiţii „Modernizare și reabilitare drumuri, alei și parcări, Municipiul
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Lupeni-Zona 5”- în vederea îmbunătățirii accesului la obiectivul turistic
de interes județean - Stațiunea Straja:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(33).

IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii
unor bunuri din domeniul public al județului Hunedoara în domeniul
privat al județului Hunedoara în vederea demolării acestora.
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 cu privire la acest punct, se supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din
domeniul public al județului Hunedoara în domeniul privat al județului
Hunedoara în vederea demolării acestora:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(33).

V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului
de
investiții
pe
anul
2021
aferent
activelor
date
în
administrare/concesiune prin proiectul ”Sistem de Management Integrat
al Deșeurilor din Județul Hunedoara” și care se finanțează din Fondul
de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID).
9

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.
Micula Dacian Claudiu:
Câți bani sunt în fondul acesta de întreținere?
Avram Costel:
Fondul acesta este alcătuit din redevența pe care noi o
luăm de la cei care administrează CMID.
Micula Dacian Claudiu:
Și știți câți bani sunt acum?
Avram Costel:
Cred că sunt aproximativ două milioane lei. Banii aceștia
vor fi folosiți doar pentru investiții.
Nistor Laurențiu:
Deci banii de la cei care administrează CMID nu pot fi
folosiți în altă parte, decât pentru investiții în CMID, respectiv celula
nr.2, pe care o știți cu toții, pentru că ați vizitat-o. Și fiindcă suntem aici,
mă simt obligat să fac o precizare, fiindcă doresc ca dumneavoastră,
consilierii județeni, să fiți foarte bine informați și să nu ne lăsăm la alții
care, probabil din dorința de a-și face campanie electorală, vin și spun
alte cuvinte.
În luna februarie a avut loc un incident la CMID Bârcea: a
fost oprit curentul timp de opt ore. Vă dați seama ce înseamnă asta?
Timp de opt ore nu a putut fi pusă în funcțiune stația de epurare,
levigatul care a venit din depozit în bazinul unde se depozitează, a
venit în cantitate mare, având în vedere și ploile care au fost, și a
deversat peste bazin. Sigur că nu am stat cu mâinile întinse. Asta s-a
întâmplat într-o joi, vineri am chemat la mine conducerea CMID de la
București. Au venit la consiliul județean și, împreună cu alți colegi, am
stat de vorbă cu ei și au recunoscut că, din cauza întreruperii de curent
de 7-8 ore, nu au putut funcționa. Dar ne-au asigurat că sâmbătă
dimineața vor avea o stație mobilă, care va funcționa pe lângă cele
două stații prevăzute în proiect. Și mai mult, stimați colegi, vă informez
că au adus și un generator pentru ca, dacă se mai întâmplă o pană de
curent, generatorul să intre în funcțiune automat.
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Cred că în data de 17 martie, dacă nu greșesc cumva, am
avut o discuție cu domnul prefect, în care mi-a spus că se pare că
stațiile nu funcționează. Nu puteam să-l contrazic, dar i-am spus:
domnule prefect, aveți în subordinea dumneavoastră Garda de Mediu
și Apele Române; vă rog să le dați dispoziție ca în zece minute să fie la
mine în birou, dar fără să le spunem unde plecăm. Pe o ploaie
torențială, ne-am urcat în mașini și am mers într-un control inopinat la
ei. Vreau să vă spun că au rămas mirați, și cei de la Garda de Mediu, și
cei de la Apele Române. Levigatul care iese din depozit în bazin e
negru; în momentul când trece prin stațiile de epurare, ziceți că este
apă Borsec, așa este de curat, apă care se va deversa în râul Tâmpa.
Sigur că, în perioada când a fost incidentul, deversându-se
levigatul, toată lumea a spus că a ajuns în Mureș. Avem, de la Garda
de Mediu și de la Apele Române, confirmarea că Mureșul nu a fost
afectat de acest levigat, nici în amonte, nici în aval. Dar bârfitorii de
profesie au spus că a intrat în Mureș, că Mureșul este infestat. Nu este.
Cert este că funcționează foarte bine și ne-am bucurat de acest lucru,
mai ales că nici nu știau ei că mergem în control.
Vă mai spun ceva: poate suntem printre primele județe din
țară care avem un deponeu și funcționează la cote de performanță
înalte, din păcate pentru unii bârfitori, care spun în presă că acest
CMID a fost dat la firme de casă. Total greșit. Sunt documente, sunt
acte prin care s-a făcut licitația la care au fost înscrise șase firme; leam prezentat și eu la televiziune, le-a prezentat și domnul Costel
Avram. Dar nici după ce le-am prezentat noi la televiziune, cea care a
făcut aceste afirmații – era o doamnă; eu o respect ca femeie, ca
funcție nu pot s-o respect, pentru că nu-și face atribuțiile corect – nu a
avut tăria de caracter să-și ceară scuze pentru greșeala pe care a
făcut-o și pentru că a informat cetățenii greșit.
Din acest punct de vedere, vă asigur, dragii mei, că nu este
nici o problemă și sperăm că n-o să fie. Și dacă mai auziți undeva că
deponeul este supraplin și este gata, nu este adevărat. Stimați
consilieri județeni, deponeul, la ora la care noi vorbim, este 31% din
capacitatea maximă de depozitare; 31% în cinci ani de zile, în prima
celulă, cea care funcționează. Și vedeți și dumneavoastră că nu stăm
cu mâinile în sân, chiar și astăzi discutăm despre asta, ci pregătim din
timp și a doua celulă, în așa fel încât peste vreo zece ani, când se va
umple prima celulă, să avem automat rezervă. Deci e bine ca pentru
cetățenii județului Hunedoara, pentru locuitorii din zonă, să nu avem
probleme. Am discutat cu cei de la CMID, iar acel levigat care a ajuns
pe terenurile oamenilor, când se poate intra, să-l și curețe.
Dar unii care au fost pe acolo – trebuie să facem și
precizarea asta - și au funcționat ca angajați ai consiliului județean pe
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acolo, astăzi sunt mari operatori de presă, de televiziune, nu știu cum
să-i numesc. Și-au cumpărat drone și filmează continuu. Nu ne
deranjează. Pe mine mă deranjează un singur lucru: în momentul în
care ai fost angajat acolo pe o funcție, de ce nu ți-ai făcut datoria?
Acum vii și dai vina pe alții pentru neputința de care ai dat dovadă când
ai fost angajat acolo? Este trist că vă spun acest lucru, dar acesta-i
adevărul, să știți și dumneavoastră.
Ciodaru Iulian Dacian:
Domnule președinte, în calitate de locuitor al comunei
Băcia, vă spun că ar trebui să facem un demers mai puternic asupra
mirosului pe care-l degajă acel deponeu, celelalte nu le contest. Asta
este rugămintea față de dumneavoastră, față de domnul administrator
public: să facem demersuri, să găsim o soluție, pentru că e un miros
puternic, cu precădere seara. Toți locuitorii se plâng de lucrul acesta.
Nistor Laurențiu:
Da, aveți dreptate. Am și discutat această problemă și vă
dau dreptate. Le-am cerut ca, în momentul în care depozitează un
strat, cât este permis de lege, automat să fie acoperit cu pământ,
venind cu al doilea strat în așa fel încât să eliminăm acele mirosuri. Ne
vom ocupa și niciodată nu o să fiu deranjat, în calitate de președinte,
dacă-mi spuneți asemenea lucruri. Chiar vă rog să sesizați aceste
probleme și vom merge împreună; așa e bine. Noi suntem la dispoziția
cetățenilor și nu la dispoziția celor care administrează CMID.
Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se
supune la vot prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului
de
investiții
pe
anul
2021
aferent
activelor
date
în
administrare/concesiune prin proiectul ”Sistem de Management Integrat
al Deșeurilor din Județul Hunedoara” și care se finanțează din Fondul
de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID):
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 31 voturi pentru și 2
abțineri (Fekete Zoltan Iosif, Micula Dacian Claudiu).

VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
încheierii Protocolului de colaborare între Județul Hunedoara, prin
Consiliul Județean Hunedoara și Spitalul Clinic Municipal de urgență
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Timișoara în vederea implementării proiectului ”Fii responsabilă de
sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce,
diagnostic și tratament al cancerului de sân – etapa II – Regiunile de
dezvoltare Nord – Vest, vest” cod apel POCU/760/4.9 Cod My SMIS
136480 în Județul Hunedoara.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
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:
Cred că domnul doctor Demeter ar fi cel mai indicat să ne
spună câteva cuvinte.
Demeter Ioan:
Este un proiect de importanță majoră, efectuându-se un
screening pe o populație țintă, mai exact femei între 50 și 69 de ani,
pentru depistarea precoce a cancerului de sân. După cum bine se știe,
cancerul genito-mamar este pe primul loc la sexul feminin. De aceea,
cei care au inițiat acest proiect trebuie elogiați și sigur, odată cu
depistarea unui număr cât mai mare de paciente aflate într-un stadiu
precoce al unui cancer de debut, acestea ar putea beneficia de un
tratament într-o fază utilă din punct de vedere terapeutic, iar prin
aceasta să se salveze vieți. Este un proiect important pentru sănătatea
pacientelor din județul Hunedoara.
Nemaifiind alte intervenții cu privire la acest punct, se
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii
Protocolului de colaborare între Județul Hunedoara, prin Consiliul
Județean Hunedoara și Spitalul Clinic Municipal de urgență Timișoara
în vederea implementării proiectului ”Fii responsabilă de sănătatea ta –
programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și
tratament al cancerului de sân – etapa II – Regiunile de dezvoltare
Nord – Vest, vest” cod apel POCU/760/4.9 Cod My SMIS 136480 în
Județul Hunedoara:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
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- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(33).

VII.
Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea art.2 al
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.313/2019 privind
aprobarea cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii
acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, județul
Hunedoara.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome,
turism.
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.
Popa Dorin Ioan:
Vreau să fac doar o observație de formă, domnule
președinte. La referatul de aprobare se repetă de vreo două ori o frază,
la alineatul unu și doi scrie același lucru. Și e semnat de
dumneavoastră, că altfel nici nu făceam observația. Doar să vă arătăm
că suntem ochi și urechi.
Cordunianu Eugenia Nicoleta:
Proiectul de hotărâre îndeplinește toate condițiile din
punctul de vedere al secretarului general. Dacă dumneavoastră aveți
ceva observații, le vom nota.
Nistor Laurențiu:
Răspundeți la observațiile pe care le-a făcut domnul
consilier!
Popa Dorin Ioan:
Nu-i o problemă, se mai întâmplă.
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Avram Costel:
E o greșeală de redactare, mulțumim pentru vigilența de
care dați dovadă, domnule consilier județean!
Popa Dorin Ioan:
Cu mare drag, oricând.
Nistor Laurențiu:
Nu-i nici o problemă, se mai întâmplă și la case mari. Vă
mulțumesc!
Nemaifiind alte intervenții cu privire la acest punct, se
supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea art.2 al Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.313/2019 privind aprobarea
cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii acordate de
Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, județul Hunedoara:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 32 voturi pentru și o
abținere (Muzsic Robert Eugen).

VIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale 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.
Chivu Cristina:
Domnule președinte, aș avea o rugăminte la
dumneavoastră. Știu că ne-ați ajutat foarte mult să redeschidem secția
de urgențe de la Călan și vreau să vă mulțumesc. Dar mi-au comunicat
doamnele care lucrează acolo, asistentele și medicii, că nu au o
infirmieră pe timp de noapte. Pe organigramă nu mai apare un infirmier
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care să-i ajute dacă vin cazuri cu care nu se pot descurca un medic și o
asistentă Ar avea nevoie și de o infirmieră. Dacă se poate, v-aș fi
recunoscătoare. Vă mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Am înțeles. Vă rog să consemnați această problemă în
procesul verbal. O să o discutăm pe parcurs, o să o analizăm, sigur că
da. Eu mi-aș dori ca linia de gardă pe care am avut discuții împreună
cu primarul de la Călan, cu cei de la Ilia, cu conducerea spitalului
județean, cu domnul prefect și domnul subprefect, cu domnul
președinte al Casei de Asigurări de Sănătate, să funcționeze. Am găsit
o soluție, dar să nu credeți că e gata rezolvată. Din păcate, soluția este
provizorie. Nu avem medici suficienți; s-au scos la concurs posturile,
dar nu s-a înscris nimeni pentru medici de urgență. Am spus-o și o mai
spun și în fața camerelor de luat vederi: prioritate pentru mine, ca
președinte al consiliului județean, este Spitalul Județean de Urgență
Deva. Ferească Dumnezeu să nu avem o linie de gardă la spitalul
județean! Puteți trage concluzia ce se întâmplă. L-am rugat pe
managerul spitalului județean să scoată din nou la concurs acele
posturi, doar-doar se înscrie cineva, că avem trei posturi libere.
Nemaifiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului
de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva:
Domnul consilier județean Demeter Ioan 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 solicitarea trecerii
unui teren din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul 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.
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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 solicitarea trecerii unui teren din
domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Județului
Hunedoara:
Domnul consilier județean Demeter Ioan 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).

X.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea
protocolului de predare-primire a investiției ”Instalație fluide medicale
pentru 80 de paturi cu prize oxigen”.
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 însușirea protocolului de predareprimire a investiției ”Instalație fluide medicale pentru 80 de paturi cu
prize oxigen”:
- 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 însușirea
Procesului-verbal de predare-primire a bunurilor de natura domeniului
public realizate de către S.C. Apa Prod S.A, Deva în urma finalizării
investiției ”Reabilitarea unui tronson al conductei de aducțiune a apei
potabile aferente sistemului zonal de alimentare cu apă Baniu-Dobra,
în comuna Dobra”.
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,
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 însușirea Procesului-verbal de
predare-primire a bunurilor de natura domeniului public realizate de
către S.C. Apa Prod S.A, Deva în urma finalizării investiției
”Reabilitarea unui tronson al conductei de aducțiune a apei potabile
aferente sistemului zonal de alimentare cu apă Baniu-Dobra, în
comuna Dobra”:
Domnii consilieri județeni Suciu Ancuța Elena 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).

XII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea
nominală a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale
de Ordine Publică, organizată la nivelul județului Hunedoara.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
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Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nistor Laurențiu:
Domnilor consilieri, primul articol din proiectul de hotărâre
se va adopta prin vot secret. Vă rog să faceți propuneri pentru
desemnarea a șase membri ai ATOP!
Bădin Ion:
Domnule președinte, în numele grupului de consilieri PSD,
avem cinci propuneri și anume: doamna Ivăniși Maria, doamna Dunca
Victoria Alina, doamna Bălănesc Doinița Maria, domnul Ștaier Ioan
Dumitru și domnul Socaci Andrei.
Zvîncă Adrian:
Domnule președinte, propunerea Pro România pentru
ATOP este domnul Dacian Ciodaru.
Mutulescu Marius:
Domnule președinte, propunerea grupului PNL este Marcel
Goia, polițist de profesie.
Muzsic Robert Eugen:
Domnule președinte, PMP îl propune pe domnul Viorel
Arion.
Fekete Zoltan Iosif:
Din partea USR, îl propun pe domnul Dacian Micula.
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 înlocuitorului secretarului general al județului,
pentru a prezenta rezultatul votării.
Doamna Cordunianu Eugenia Nicoleta prezintă procesul
verbal privind rezultatul votării, din care rezultă că au fost exprimate
valabil un număr de 32 voturi, iar numărul de voturi pentru fiecare
propunere este:
- Ivăniși Maria – 23 voturi
- Dunca Victoria Alina – 23 voturi
- Bălănesc Doinița Maria – 24 voturi
- Ștaier Ioan Dumitru – 24 voturi
- Socaci Andrei – 21 voturi
- Ciodaru Iulian Dacian – 28 voturi
- Goia Marcel Adrian – 10 voturi
- Arion Viorel – 11 voturi
- Micula Dacian Claudiu – 10 voturi
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-

-

-

Nistor Laurențiu:
Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
Articolele următoare se adoptă prin vot deschis:
Art.2:
Cine este pentru ?
Împotrivă ?
Abţineri ?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33).
Art.3:
Cine este pentru ?
Împotrivă ?
Abţineri ?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33).
Art.4:
Cine este pentru ?
Împotrivă ?
Abţineri ?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33).
Nistor Laurențiu:
Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre.

XIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean
Hunedoara.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Consiliului Județean 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
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare
DJ 741: Crișcior – Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 –
18+050”.
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.
Bârea Vasile:
Chiar dacă acest proiect de hotărâre a fost trecut în ordinea
de zi la punctul 13, sperăm ca de data asta să fie cu noroc. De ce spun
acest lucru? Pentru că acest studiu de fezabilitate pentru drumul care
leagă Țara Zarandului, Bradul, prin Bucureșci, Curechiu, Oprișești,
Amlaș și iese foarte repede la Geoagiu și de acolo la Orăștie sau la
Alba Iulia, este foarte necesar pentru zona Țării Zarandului. Dar vreau
să spun că și în urmă cu opt ani acest proiect a mai fost prezentat în
consiliul județean și, din păcate, nu s-a materializat. De aceea spun că
ar fi cu noroc și bine ar fi dacă în acest mandat al nostru am putea să
circulăm pe acest drum, care scurtează foarte mult distanța dintre Țara
Zarandului și stațiunea Geoagiu Băi.
Dacă-mi permiteți acum - dacă nu, oricum o să fac
propunere la diverse – să mai amintesc două drumuri interjudețene
care ar putea fi luate în considerare în perioada următoare. Cum
credeți dumneavoastră. Dacă nu, o să vorbesc despre ele la diverse.
Nistor Laurențiu:
La diverse, domnule consilier.
Spuneați că s-a mai discutat despre acest drum și acum opt
ani. Eu vă spun că în 2021 suntem o altă echipă și nu mi-aș dori ca
peste trei ani să spună cineva că nu ne-am achitat de ce ne-am
propus. Așa cum a spus-o și domnul general Bârea, acest drum este
de o importanță deosebită pentru unirea celor două zone: Brad și
Geoagiu. Și încă o dată demonstrăm că nu ținem cont de vreo culoare
politică, ci de necesitate și de ceea ce trebuie făcut în acest județ.
Poftiți, domnule Costel Avram!
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Avram Costel:
Domnule Bârea, chiar dacă acum opt ani votați studiul de
fezabilitate, acest proiect astăzi se află în evaluare. Cred că la sfârșitul
lunii aprilie se semnează, dacă nu vor fi contestații, contractul de
execuție. Deci acesta va fi pus, cum spunea domnul președinte, în
operă în acest mandat. Anul acesta vor începe lucrările pe acest drum.
Nistor Laurențiu:
Cred că un răspuns și de la mine, și de la domnul Avram,
vă convinge clar. Deci începem în acest an investiția. Sigur că nu o să
se termine în acest an, dar o vom terminași vom termina tot ce ne-am
propus. Și vă dau un exemplu elocvent: Parângul. În momentul în care
am spus că Parângul se va face, nimeni n-a crezut; poate mulți dintre
consilierii județeni nu au crezut. Și iată că, încet-încet, vom termina în
acest an lucrările. V-aș ruga să nu luați în considerare bârfele că nu s-a
terminat. Da, lucrările au fost sistate pentru perioada iernii, fiindcă nu
ne permitem să ne batem joc de banii publici, banii consiliului județean,
și să facem lucrări de mântuială. Adică iarna să turnăm betoane, să
punem asfalt și să ne trezim că în primăvară îl luăm pe roți. Se
decalează perioada de punere în funcțiune, de terminare a lucrărilor, cu
perioada de întrerupere. În rest, suntem la zi cu toate.
Nemaifiind alte intervenții cu privire la acest punct, se
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general
actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 741: Crișcior –
Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 – 18+050”:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(33).
Suciu Ancuța Elena:
Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul
acordat pentru deschiderea zonei noastre. Ne este de un real folos. Și
vin cu o precizare: chiar și în 2007, din ce rețin eu, au fost bani alocați
pentru acest drum, dar, din păcate, s-au realocat pentru drumul spre
Vorța. Vă mulțumim încă o dată.

XV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii
U.A.T. – Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu
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unitățile administrativ-teritoriale din Valea Jiului, Universitatea din
Petroșani, precum și cu unele asociații de utilitate publică, în vederea
constituirii Asociației pentru dezvoltare teritorială integrată Valea Jiului.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și
fonduri europene.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Zvâncă Adrian:
Am solicitat o clarificare în comisii și vreau să le spun
colegilor mei – nu știu dacă au primit și ei documentele – că am primit
clarificările de care aveam nevoie. Și voiam să și mulțumesc
executivului consiliului județean pentru acest lucru.
Nistor Laurențiu:
Vă mulțumesc și eu, domnule consilier, și vă asigur că, atât
timp cât voi fi eu președinte al consiliului județean, nu o să aveți
vreodată posibilitatea să ne prindeți altfel decât corecți. Și ați ridicat o
problemă foarte corectă. S-au ocupat, s-au ales între ei, ați văzut. Așa
este bine, să fim deschiși în orice, să fim transparenți în activitatea
noastră și nu poate nimeni să ne bage de vină dacă lucrăm corect.
Fiindcă și pe dumneavoastră, pe consilierii județeni, indiferent de
culoarea politică, vă întreabă cetățenii de ce așa și nu altfel.
Nemaifiind alte intervenții cu privire la acest punct, se
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. –
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu unitățile
administrativ-teritoriale din Valea Jiului, Universitatea din Petroșani,
precum și cu unele asociații de utilitate publică, în vederea constituirii
Asociației pentru dezvoltare teritorială integrată Valea Jiului:
Domnul consilier județean Hirghiduși Ion 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).
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XVI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale
alocate județului Hunedoara pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022
– 2024.
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.
Mutulescu Marius:
Sigur, drumurile sunt prioritate în județul Hunedoara și
sumele pe care trebuie să le alocați nu ajung pentru toate drumurile.
Rugămintea mea este ca, la viitoarele rectificări bugetare, să aveți în
vedere o echilibrare a sumelor alocate pentru celelalte drumuri, care
rămân deocamdată nerezolvate. Vă mulțumesc!
Avram Costel:
Domnule consilier județean, după cum ați văzut, anul
acesta au venit aproximativ 16 milioane lei, prin comparație cu anul
trecut, când au venit pentru întreținerea drumurilor 25 milioane, la care
am mai pus noi cinci milioane, iar în total au fost 30 milioane lei pentru
întreținerea drumurilor județene. Din păcate, anul acesta suntem în
situația de a cheltui 16 milioane; să vedem cât va costa deszăpezirea și
avem aproape o treime din banii pentru întreținere pe care i-am avut
anul trecut. Ieri am discutat cu domnul președinte și cu cei doi
vicepreședinți, ca să vedem de unde vom lua, din buget, o sumă de
bani, ca să mai putem pune la întreținerea drumurilor județene.
Mulțumesc!
Nistor Laurențiu:
Sigur că e o situație mai deosebită. Nu vrem să facem
astăzi politică, dar asta este situația; este o situație de criză, dacă vrem
să recunoaștem. Este un buget de criză și trebuie să recunoaștem
asta. Nu putem să facem ceva, dacă nu există și de unde să poți
prevedea sume. Dar sperăm, așa cum ați spus și dumneavoastră, ca la
rectificare, în alte condiții, să găsim soluții, în așa fel încât, în acești
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patru ani de mandat, să facem tot ce este posibil pentru drumurile
județene. Sunt mute dintre ele care, probabil, n-au văzut o reparație de
zeci de ani de zile. Recunosc acest lucru, dar sperăm să îl rezolvăm.
Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe
unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru drumurile județene și comunale alocate județului
Hunedoara pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(33).

XVII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu privire la proiectul
”Fotbalul este mai mult decât un joc” în cadrul Programului Operațional
Capacitate Administrativă 2014 – 2020.
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 Dezvoltare Locală cu privire la proiectul ”Fotbalul este mai mult
decât un joc” în cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă 2014 – 2020:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
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- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(33).

XVIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000
lei.
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.
Nistor Laurențiu:
Înainte de a supune votului dumneavoastră acest proiect de
hotărâre, vreau să vă spun că acest proiect de contractare a unei
finanțări rambursabile, în valoare de 80 milioane lei, este strict necesar
pentru județul Hunedoara, dacă vrem să facem ceva. E posibil, dacă nu
luăm un împrumut, ca vreo două-trei generații să nu vadă că s-a făcut
ceva în județul Hunedoara. Sper din tot sufletul să se rezolve și la
Ministerul de Finanțe și, împreună cu dumneavoastră, vom stabili cum
folosim acest credit. Repet: sunt convins că fără credit luat, fără
atragere de fonduri europene, nu ne putem baza pe bugetul local sau
nu ne putem baza pe bugetul primit de la guvern. Ca atare, trebuie să
facem și acest împrumut, să atragem cât mai multe proiecte europene,
pe toate axele pe care sunt. Și apropo de asta, o să aducem specialiști
în județ, care să discute cu primarii, să-i învățăm pe primari, fiindcă
trebuie să înțelegem: este foarte greu, și pe Programul Național de
Redresare și Reziliență, și pe toate programele, dacă nu le dăm un
sprijin primarilor. Trebuie să venim în ajutorul lor, în așa fel încât, așa
cum a fost și pe PNDL2, cât mai mulți primari și cât mai multe proiecte
care să fie câștigate pe fondurile europene este foarte bine pentru
noi,pentru județul Hunedoara.
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Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei
finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 30 voturi pentru și 3
abțineri (Fekete Zoltan Iosif, Micula Dacian Claudiu, Muzsic Robert
Eugen).

XIX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea
Generală a Asociației „SALVITAL” Hunedoara.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
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 desemnarea reprezentantului
Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației
„SALVITAL” Hunedoara:
Domnul consilier județean Demeter Ioan nu participă la
adoptarea acestui punct de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 32.
Art.1 se adoptă prin vot deschis:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32).
Nistor Laurențiu:
Domnilor consilieri, art.2 se adoptă prin vot secret. Vă rog
să faceți propuneri pentru desemnarea unui reprezentant în Adunarea
Generală a SALVITAL!
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Ștaier Ioan Dumitru:
Domnule președinte, din partea consiliului județean, propun
să facă parte din Adunarea Generală a SALVITA doamna Clej Emilia.
Doamna este cadru medical în cadrul Spitalului Județean de Urgență
Deva.
Nistor Laurențiu:
V-ați gândit foarte bine, doamna Clej este asistentă șefă în
cadrul spitalului județean. Dacă mai sunt alte propuneri? Nu mai sunt.
Vă rog să treceți la completarea buletinelor de 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 înlocuitorului secretarului general al județului,
pentru a prezenta rezultatul votării.
Doamna Cordunianu Eugenia Nicoleta prezintă procesul
verbal privind rezultatul votării, din care rezultă că au fost exprimate
valabil un număr de 32 voturi, din care 28 pentru doamna Clej Emilia.
Nistor Laurențiu:
Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre.
Articolele următoare se adoptă prin vot deschis:
Art.3:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32).
Art.4:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32).
Nistor Laurențiu:
Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre.

XX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea pe
unități administrativ-teritoriale a sumei de 27.134,00 mii lei,
reprezentând fond la dispoziția consiliului județean pe anul 2021 pentru
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susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea
programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și
estimări pe anii 2021-2024 din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
pentru echilibrarea bugetelor locale.
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.
Bârea Vasile:
M-am uitat și eu pe repartiția făcută și, așa cum așteptam,
uat conduse de primari liberali – cu mici excepții – au cam fost
„pedepsite”. Problema este că și aceste uat au nevoie de fonduri mai
mari, așa cum are fiecare uat nevoie de fonduri. Nu o să fim împotriva
acestui proiect de hotărâre, o să-l votăm, pentru că nu putem lăsa
primăriile fără bani și nu putem fi împotriva repartizării unor sume, cât
ar fi ele de mici. Dar sperăm ca, la rectificarea din toamnă, să se mai
îndulcească aceste inechități și să apară o cât de cât egalitate sau
apropiată de ceea ce au primăriile care au primari PSD. Deci sperăm
acest lucru la acele rectificări de buget din toamnă. Acum, așa cum
este ea, inechitabilă, o să fim de acord cu această repartiție.
Mulțumesc.
Micula Dacian Claudiu:
Da, și eu consider injustă alocarea. Aș dori să vă întreb
care sunt criteriile, pentru că văd, într-adevăr, că municipiile cu primari
PSD au fonduri de peste un milion și jumătate, iar Deva are zero, deși
au cerut bani pentru un obiectiv foarte important pentru județ.
Nistor Laurențiu:
Dacă domnului general n-a fost nevoie să-i dau explicații,
fiindcă a spus-o dânsul foarte corect, dumneavoastră vin și vă dau o
explicație corectă. Ați făcut referire direct la Deva. Stimate consilier
județean, faceți comparație între Deva, care are un venit de 1.600
lei/locuitor, și Hunedoara, un oraș cu 60.000 locuitori, care are 750
lei/locuitor. Dacă dumneavoastră credeți că este deplasat făcută asta,
rămâneți cu impresia dumneavoastră, eu v-am dat explicația, un caz
concret. Deci Deva are venit pe locuitor peste 1.600 lei, iar Hunedoara,
cu o populație mai mare, are 740 lei/locuitor. Aici s-a ținut cont și s-a
ținut cont la toate primăriile. Deci s-a ținut cont de venitul lor, de bugetul
local al fiecărei uat, de tot ce s-a primit prin Direcția de finanțe publice
și s-a ajun s la o sumă cât de cât, să se echilibreze un pic. În rest nu
29

vreau să comentez altceva și cred că am ținut cont și, așa cum a spus
și domnul general Bârea, dacă dă Dumnezeu să putem, după luna
iunie, când putem face o rectificare, să avem bani să mai putem și la
alte primării, sunt de acord.
Micula Dacian Claudiu:
Deci acesta-i criteriul prin care Deva merită zero lei, să
înțeleg, de la consiliul județean.
Nistor Laurențiu:
Nu. Este criteriul prin care, repet, nu poți lăsa un municipiu
să aibă 740 lei/locuitor și unuia care are 1.600 să-i mai dai. Dacă-i dau
și celui cu 1.600. Scade tot de la cei care au puțin. Noi suntem obișnuiți
să nu dăm tot la bogați. să dăm și la cei săraci, care trebuie să se
dezvolte și ei, indiferent de localitate și de culoare. Poftiți, domnule
Avram!
Avram Costel.
Domnule consilier, în primul rând vreau să vă spun că anul
acesta avem bani mai puțini decât anul trecut, iar împărțirea este în
oglindă față de anul trecut. Și este adevărat ceea ce spune domnul
președinte și, dacă vă interesați, vedeați exact că Guvernul Cîțu a spus
clar că trebuie să asigurăm 750 lei/locuitor. Deva are 1.600. Restul, nici
o unitate administrativă nu depășește 1.000. Dumneavoastră ați da tot
la cel care are 1.600 sau la ceilalți, care nu depășesc … sunt unii care,
de exemplu comuna Sălaș, care a avut 20 venitul, toți banii. Am
încercat să echilibrăm dar, una peste alta, este în oglindă față de banii
care au fost primiți anul trecut. Și anul trecut, Deva a primit tot așa:
zero lei. Fiindcă, dacă ne uităm la venituri, banii din impozitarea
pensiilor știți unde vin? Tot la Deva, cu toate că toate primăriile
lucrează și alocă bani pentru pensionari, dar impozitele toate vin la
Deva, de asta ei s-au dus la 1.600. Și atunci a trebuit să reglăm și
primăriile care nu au venituri. Mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Noi nu trebuie să fim supărați pe Deva, că este municipiu
reședință de județ. Toate instituțiile publice sunt în Deva. Toți banii din
impozite și ce mai plătești pe salariu vin la Deva. Asta nu trebuie să ne
facă să fim supărați; este municipiul nostru reședință de județ. Dar
dacă se constată că au venit de 20 de ori mai mare decât alt oraș, sigur
că trebuie să vedem și asta. După cum spunea domnul Avram,
pensionarii din Valea Jiului și din orice localitate plătesc impozitul pe
pensie, dar venitul nu intră în localitatea respectivă, ci intră la Deva,
deoarece Casa de Pensii este în Deva. Asta este situația.
Mai este încă o treabă foarte importantă, domnilor consilieri.
Consiliul județean, prin aparatul de specialitate, respectiv cei care se
ocupă de drumuri, merge și verifică unele activități de transport, mașini
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cu supratonaj care ne distrug drumurile județene. Chiar dacă-s angajații
consiliului județean, plătiți din bugetul consiliului județean, amenzile pe
care le aplică intră în localitatea unde s-a constatat abaterea.
Micula Dacian Claudiu:
O singură chestie mai am să vă spun: faptul că Zam are
45.000 lei, iar Densuș are 450.000, deși sunt aproximativ egale. Am
înțeles că la Deva ați găsit soluția pentru că suntem bogați, dar acolo
care-i criteriu?
Nistor Laurențiu:
Dacă luați bugetul per total și luați și bugetul pe anul 2020,
vedeți că s-a respectat aproape în totalitate. Sigur, cu toții ne dorim ca
fiecare localitate … N-am nimic cu comuna Zam, n-am nimic cu
comuna nu știu care, n-am nimic cu orașul Călan, care n-avea buget.
De ce nu vă legați de Călan, care nu are venituri? Și a trebuit să
echilibrăm în așa fel încât să putem da și la orașul Călan. Dacă mă
acuzați cumva că am ceva cu Călanul sau cu altcineva, vedeți, faceți
comparație!
Lunca Cernii are cumva primar PSD? Cu ce trăiesc oamenii
ăia care n-au venit? Eram obligați să venim spre ei, cât de cât să-i
aducem spre normal. Oare care președinte sau consilier n-am fi de
acord, dacă ar fi bani, să dăm, într-adevăr, la necesarul pe care-l
solicită? Sigur că necesarul pe care îl solicită comunele, orașele și
municipiile de multe ori este exagerat. Cere, că ți se va da. De multe ori
nu este justificat. Dar nu asta analizăm, că e justificat sau nejustificat.
Noi împărțim sărăcia pe care o avem.
Vreau să vă spun că, dacă nu mă credeți, vă stăm la
dispoziție, prin compartimentul de specialitate – Direcția economică.
Este cel mai slab buget al județului Hunedoara din ultimii 30 de ani.
Faceți comparație și vedeți!
Țambă Alin Adam:
Din punctul meu de vedere, ar trebui să ne uităm pe ultima
rectificare a guvernului, de la finalul anului trecut. Și mi-ar plăcea,
domnule Micula, să-i spuneți doamnei deputat și președinta USR
Hunedoara să facă o interpelare la ministrul de resort și să ne explice
tuturor hunedorenilor de ce, de exemplu, consiliul județean nu a meritat
nici un leu. Sunt convins că a fost vorba de anumite priorități, am
respectat lucrul acesta. Acum, eu nu pot înțelege ce faceți
dumneavoastră, decât prin prisma unei chestiuni politice și a unui
avantaj pe care dumneavoastră credeți că-l veți obține. Dar nu-i așa.
Vă mai spun un singur lucru și, cu asta, închei. Vă rog,
spuneți parlamentarilor puterii ca și guvernul să se supună la niște
criterii de acordare a rectificărilor bugetare, spre exemplu! Și mi se pare
perfect normal să se întâmple acest lucru. Dacă luăm sumele rectificate
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la finalul anului trecut pe Deva, o să vedeți că a primit mai mulți bani
decât orice uat de aici. Mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Eu nu mă uit nici la guvern, nici la nimeni. Fiecare gândește
și face după toate posibilitățile. Trebuie să ne uităm la ce este în curtea
noastră. Dar, dacă tot vă luați de Deva, uitați-vă pe ultima hotărâre de
guvern dată de guvernul PSD Dăncilă, să vedeți câți bani a dat la Deva
și să vedeți câți bani a dat la Hunedoara. Hunedoara venise pe mine nu
știu ce să-mi facă. Fiindcă atunci s-a constatat că Deva, în acea
perioadă, avea nevoie. Și guvernul Dăncilă a dat municipiului Deva
dublu și față de Hunedoara. Noi ne uităm ce este azi în curtea noastă,
ce avem de împărțit astăzi. Nu trebuie să facem reproșuri care cum s-a
împărțit.
Micula Dacian Claudiu:
Vreau să-i spun domnului vicepreședinte Alin Țambă că
guvernul deja are diferite proiecte în diferite stadii de implementare, cel
puțin pe infrastructură rutieră. Avem pasaj la stația de epurare peste
calea ferată la Deva, avem pasaj peste A1 la Sântuhalm și avem sens
giratoriu la Șoimuș.
Nistor Laurențiu:
Se pare, domnule consilier … cred că trăiți în alt județ. Sens
giratoriu de intrare-ieșire pe autostradă la Șoimuș este de când s-a
gândit proiectarea. Trebuie să fiți vinovați, dacă chiar mă întrebați, de
ce n-ați fost capabili, cei care ați fost la conducere în acea perioadă, nu
noi. Cei care au fost la conducere în acea perioadă, când s-a făcut
proiectul pentru autostradă, de ce n-au fost capabili - și asta trebuie săi întrebați dumneavoastră, nu eu – să prevadă o intrare-ieșire pe
autostradă pentru municipiul Deva? Atâtea municipii sau orașe, dragii
mei, au câte trei-patru intrări; Deva nu are nici o intrare. Cine este
vinovat pentru asta? Acum 15 ani, când spuneam că la Șoimuș va fi
nodul de intrare-ieșire pe autostradă, toți acei care erau atunci strigau
că Nistor minte, minte populația județului. Iată că n-am mințit, că la
Șoimuș este cel mai frumos sens giratoriu de intrare-ieșire pe
autostradă făcut pe tronsonul Timișoara-Sibiu.
Dar asta înseamnă că trebuie să ne zbatem, pentru ca și
Deva și Hunedoara să aibă intrare-ieșire pe autostradă. Așa cum am
spus-o, trebuie să fim atenți ce promitem oamenilor. Fiindcă, până nu
se termină autostrada, care este pe fonduri europene, nu putem
interveni și trebuie să înțelegeți. Și eu îmi doresc, dacă se poate
interveni cât mai repede, să facem la Sântuhalm, pentru Hunedoara și
Deva, un sens de intrare pe autostradă; este bine și necesar. N-ar mai
veni oamenii din Deva să meargă la Șoimuș sau n-ar fi obligați să
meargă la Simeria.
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Ceea ce povestiți dumneavoastră, domnule consilier, vă rog
să vă documentați foarte bine. Ați dat peste unul care le cam știe în
județul acesta, adică subsemnatul. Dumneavoastră vorbiți doar din
amintiri și, când spuneți de sens giratoriu la Șoimuș, doar din amintiri
vorbiți. Există un proiect de vreo 8-9 ani de zile, în care – domnule
consilier, să țineți cont! – cei care ies din Deva și merg spre Timișoara
să intre subteran, să nu mai fie banda dreaptă de mers spre Timișoara.
Iar cei care vin de la Timișoara și vor să intre pe autostradă la Șoimuș
să poată intra direct și să nu mai vină în sensul giratoriu. Acela este
proiectul și acela este important să se facă. Nu încă un sens giratoriu la
intrarea în Deva, numai dacă suntem nebuni la cap să facem așa ceva,
că nu ne ajută cu nimic. Proiectul acela, dacă să respectă, este
extraordinar. Fiindcă toată circulația care iese din Deva și merge spre
Timișoara și Arad va merge prin subteran, iar pe deasupra cei care vin
de la Ilia și pot s-o ia în stânga, pe pod, și nu mai încurcă pe cei care
vin din Deva. Deci iată, m-ați prins pregătit și în acest domeniu.
Micula Dacian Claudiu:
Despre proiectul respectiv vorbeam, deja are autorizația de
mediu.
Nistor Laurențiu:
Bine, să dea Dumnezeu să-l facem! Și să dea Dumnezeu
să facem și trecerea peste calea ferată pentru cei din cartierul de peste
linia ferată, fiindcă și ei sunt cetățeni ai municipiului Deva! Și vreau să
vă spun, pentru satisfacția dumneavoastră, că nu a fost guvern după
1990 care să nu promită acest lucru. Eu aș fi cel mai bucuros ca cei 13
kilometri de autostradă, care ne fac să ne dăm jos sus la Holdea și să
intrăm din nou la Făget, să se facă mai repede. L-am auzit într-o seară
pe ministrul transporturilor spunând că acel tronson se poate termina în
maxim trei ani de zile. Este trist. Sunt de acord cu dumneavoastră, cu
toți, să facem un memoriu pe care să-l semnăm împreună, că este
necesar ca acei 13 kilometri să se termine cât mai repede. Și atunci
județul Hunedoara va fi cel care beneficiază, de la vest la est, de
autostradă, cât ține județul nostru. Acestea sunt lucrurile foarte
importante. Felicit municipiul Deva că s-a apucat de sensul giratoriu de
la Sântuhalm. Lucrurile bune trebuie spuse. Trebuie să-l felicităm pe
primarul Devei pentru că s-a apucat de acest sens giratoriu. Dar nu pot
să vă felicit când știm că nu putem face intrare-ieșire pe autostradă și
dumneavoastră spuneți că avem proiect. Ne mințiți. Până nu se termină
total autostrada pe fonduri europene, nu se poate interveni pe fonduri
proprii ale guvernului. Mulțumesc.
Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se
supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale a sumei de 27.134,00 mii lei, reprezentând fond
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la dispoziția consiliului județean pe anul 2021 pentru susținerea
programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de
infrastructură care necesită cofinanțare locală și estimări pe anii 20212024 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre s-a adoptat cu 30 voturi pentru și 3
abțineri (Fekete Zoltan Iosif, Goia Marcel Adrian, Micula Dacian
Claudiu).

XXI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
achiziției de servicii juridice specializate de asistență și reprezentare a
intereselor S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani în justiție.
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,
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 aprobarea achiziției de servicii juridice
specializate de asistență și reprezentare a intereselor S.C. APA SERV
VALEA JIULUI S.A. Petroșani în justiție:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre s-a adoptat cu 32 voturi pentru și 1
abținere (Zvîncă Adrian).

34

XXII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Cerbăl a
dreptului de administrare asupra unor sectoare din drumul județean DJ
68J.
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.
Nistor Laurențiu:
Vreau să vă spun că la Cerbăl - și mi-aș dori ca în toate
comunele liberale, în toate comunele pesediste, în toate comunele
useriste, în tot județul Hunedoara să putem spune la fel – consiliul
județean a făcut un drum de excepție. Trebuie acum să-l finalizăm, dar
puteți să mergeți pe el. Finalizăm, domnule general, și la Buceș; s-a
lucrat anul trecut, anul acesta se finalizează și acest drum. Trebuie să
ne intre în cap odată: dacă ținem cont de alte lucruri și nu vrem să
terminăm o lucrare, nu facem altceva decât că am cheltuit niște bani pe
acea lucrare și, dacă nu o continuăm și o lăsăm în paragină, n-am făcut
nimic. Deci anul acesta vom termina și Buceșul, terminăm și Cerbălul,
iar între două porțiuni de drum județean, în interiorul localității, primarul
de la Cerbăl – îl felicit că face treaba asta! – vrea să ia în administrare
pe o perioadă de timp. Are posibilitatea să asfalteze porțiunea asta și
este bine, și pentru ei, și pentru consiliul județean.
Nefiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se supune
la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare
către Consiliul Local al Comunei Cerbăl a dreptului de administrare
asupra unor sectoare din drumul județean DJ 68J:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de voturi
(33).
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XXIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice” cod SMIS 123893
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea
de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică
și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale,
Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în
orașele mici și mijlocii din România.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor
istorice și de arhitectură.
Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și
fonduri europene.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nistor Laurențiu:
Stimați colegi consilieri, dacă putem realiza - și putem
100% - Muzeul Civilizației Dacice, chiar dacă este în Orăștie, este
clădirea Consiliului Județean Hunedoara. E un proiect pe fonduri
europene, un proiect împreună cu Primăria Municipiului Orăștie și felicit
Primăria Orăștie pentru implicare. Domnului primar să-i transmiteți
felicitările mele, dacă nu le aude cumva. Este un lucru extraordinar, un
proiect de 6 milioane euro din fonduri europene. Și vă pot spune – dar
nu ca să mă mândresc eu cumva, dar ca să fiți informați – că acest
proiect a ponit în 2016, la Costești, când Nistor nu se gândea că îl va
duce și la îndeplinire. Eu am fost cel care l-am propus atunci, erau circa
1.500 de oameni când am spus clar că doresc ca Muzeul Civilizației
Dacice să fie în Orăștie, care este – împreună cu toată zona aceea –
leagănul civilizației române. Sper să reușim să-l facem cât mai repede.
Acum suntem pe punctul de a analiza proiectul, urmează scoaterea la
licitație. Sigur, ca în România, dacă există contestații, mai durează un
pic. Dar este o lucrare deosebită, cu care ne mândrim în județul
Hunedoara.
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Țambă Alin Adam:
Din informațiile mele, este primul muzeu de asemenea
anvergură care se face în România, în ultimii 30 de ani. Este un muzeu
nou-nouț, iar proiectantul – Institutul Național al Patrimoniului, aflat în
subordinea Ministerului Culturii – a făcut inclusiv un proiect
expozițional. Deci nu se pune orice, oricum; este un proiect
expozițional la care participă de la Muzeul Național al României, până
la Muzeul Național al Transilvaniei. Este un lucru deosebit ce se
realizează acolo.
Nistor Laurențiu:
Era bine, domnule vicepreședinte, dacă astăzi puteam să
prezentăm pe ecran acest proiect. Noi știm cum arată, dar puteam să-l
prezentăm și colegilor consilieri județeni.
Țambă Alin Adam:
Dacă partea tehnică poate proiecta de pe un telefon, eu pot
să le transfer pe Whatsapp, iar înspre finalul ședinței să vedem niște
poze.
Nistor Laurențiu:
Între timp noi ne continuăm discuția, dar e păcat să nu
vedeți așa ceva, dacă se poate. Să vedeți și dumneavoastră un lucru
deosebit ce se dorește a se face cu acest muzeu.
Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general
și actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Realizarea
Muzeului Civilizației Dacice” cod SMIS 123893 finanțat în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13:
Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții
9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul
specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și
mijlocii din România:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de voturi
(33).
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XXIV.
Se prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
finanțării sportivului Iancu Avram Marius, cetățean de onoare al
județului Hunedoara cu suma de 20.000 lei în vederea stabilirii unui
nou record mondial de anduranță la înot în cel mai mare lac din Europa
Centrală, Lacul Balaton din Ungaria.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul nefavorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului.
Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul
nefavorabil al Comisiei pentru activități științifice, educație, culte,
cultură, sport, tineret, sănătate, protecție socială.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul nefavorabil al Comisiei juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești.
Cordunianu Eugenia Nicoleta:
În conformitate cu prevederile Legii 69/2000 a educației
fizice și a sportului, acest proiect a primit aviz negativ din partea
juridică, întrucât prin această lege se prevede că se pot finanța doar
cluburile sportive de drept public sau, asociațiile județene de drept
public, nu o persoană fizică. De asemenea, conform art.173 alin.7 lit.a
din OG 57/2019, se prevede că „consiliul județean hotărăște în
condițiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române
ori străine și cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și
realizării în comun a unor acțiuni”. Așadar, asocierea se poate face
doar cu persoane juridice, organizate sub forma cluburilor sportive de
drept public sau a asociațiilor județene, federații sportive, direcții
județene de sport și tineret. Mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Dacă sunt intervenții? Domnule Arion, poftiți!
Arion Viorel:
Domnule președinte, noi am depus acest proiect de
hotărâre în data de 17 februarie și, în adresa pe care am înaintat-o
consiliului județean, am solicitat în mod explicit sprijinul
compartimentelor de resort din consiliul județean în rectificarea acestui
proiect de hotărâre. Nu am primit acest sprijin, pur și simplu ne-am
trezit cu el pe ordinea de zi și cu un aviz negativ din partea secretarului
instituției. Vreau să vă spun că ceea ce spune domnișoara, nu i-am
reținut numele, nu este adevărat, pentru că am în față o hotărâre a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud prin care se acordă unui cetățean
- e vorba de un maratonist, domnul Tiberiu Ușeriu – suma de 25.000 lei
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și nu o dată, ci de trei ori. Deci trei hotărâri de Consiliu Județean
Bistrița-Năsăud, argumentate, ce-i drept diferit, nu cum le-am
argumentat noi, prin care acest cetățean, persoană fizică, primește 75
mii lei, prin trei hotărâri de consiliu județean. Recomand să vedeți și
articolele din presă legate de acest lucru.
Era mult mai elegant și mult mai simplu dacă, din partea
compartimentului juridic, din partea secretarului… fiindcă este prevăzut,
după cum știți, în regulamentul de funcționare al consiliului județean,
art.28 alin.5 și art.37 alin.1, prin care secretarul instituției este obligat
să acorde asistență juridică inițiatorilor de proiecte de hotărâre.
Totodată, Ordonanța de Urgență nr.57 din 2019, la lit.p, obligă
secretarul instituției să respecte toate hotărârile și toate deciziile
președintelui, vicepreședinților și consiliului județean. Deci noi suntem
în a treia situație. Consiliul județean a votat un regulament de
organizare și funcționare, prin care se stabilește că domnul secretar și
compartimentul juridic au obligația să acorde asistență juridică celor
care inițiază proiecte de hotărâre.
Nistor Laurențiu:
Vă mulțumesc. Stimați consilieri, Am primit o adresă din
partea domnului consilier Arion Viorel în data de 17 februarie 2021 - am
citit-o cu mare atenție, cum de obicei citesc toate actele – în care
domnul consilier mă atenționează că „în data de 29 ianuarie 2021 ați
solicitat consilierilor județeni să formuleze și să depună proiecte de
hotărâre de consiliu județean și ați spus că veți sprijini personal aceste
proiecte”. Și acum, ca și atunci, spun același lucru: vă rog să facem
proiecte de hotărâre, dar care să îndeplinească condițiile legale.
Niciodată nu o să susțin un proiect de hotărâre care este în afara legii
și care nu poate obține avizele necesare.
Am văzut și plângerea pe care ați formulat-o împotriva
secretarului general. Vreau să vă spun cu foarte mare atenție și
seriozitate maximă, că dacă secretarul general intervenea la
dumneavoastră cu aceste lucruri, să faceți modificări sau nu știu ce,
efectiv se poate considera un trafic de influență. Secretarul general
este omul care vizează pentru legalitatea actelor emise, a proiectelor
de hotărâre, de către consiliul județean, proiecte plecate de la
dumneavoastră, de la președinte, de la orice persoană de aici, din
cadrul consiliului județean. Mă refer la consilierii județeni, vicepreședinți
și președinte. Și atunci el vizează pentru legalitatea acestor acte, nu
este cel care participă la elaborarea proiectelor de hotărâre. Dacă se
bagă în asemenea situație, este pasibil de a fi luat de alte organe de
specialitate, pentru trafic de influență. Nici eu nu o să fac, la nici unul,
vreo influență să faceți ceva în afara legii. Și de aceea vă rog foarte
mult să înțelegeți că ce este în afara legii …
39

Faptul în sine că dumneavoastră astăzi veniți și ne explicați
că un județ, indiferent cum se numește, a făcut așa ceva … Este treaba
fiecăruia, răspunde fiecare pentru greșelile făcute. Eu personal vă mai
promit ceva, domnule Arion. Că, dacă ai cumva cele două hotărâri data
de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, mă ocup personal să nu mă duc
la secretarul general, care este juristul consiliului județean, să consult
alți avocați și să vedem legalitatea acestora. Eu știu foarte clar că
merită să sprijinim acești sportivi, dar prin organizații din care ei fac
parte, ONG din care ei fac parte, cum ne permite legea. Eu zic că
trebuie să intrăm și în legalitate și dau crezare oficiului juridic pentru
treaba asta si secretarului general. Dar nu refuz ideea de a verifica
ceea ce îmi puneți la dispoziție, pentru că este bine, e posibil să se
greșească. Vă promit că eu, personal, mă voi ocupa de această
hotărâre a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
Dacă mai sunt intervenții?
Arion Viorel:
Domnule președinte, vreau să fac o precizare: noi – eu și
colegul meu Robert Muzsic – suntem nemulțumiți de faptul că, așa cum
scrie în regulament, nu ni s-a acordat asistență din partea
compartimentelor de specialitate. Deci dumneavoastră când inițiați,
într-o ședință de consiliu, 40 de hotărâri, nu-mi spuneți că le faceți
dumneavoastră, stați după masa și le faceți singur. Vi le face
compartimentul de specialitate. Dumneavoastră vă uitați peste ele și vă
dați OK-ul.
Nistor Laurențiu:
De unde ați tras concluzia asta deșuchiată?
Arion Viorel:
Pentru că știu; și eu am fost primar și nu făceam eu 50 de
hotărâri.
Nistor Laurențiu:
Eu știu, că și eu am fost primar, mai mult decât
dumneavoastră, vreo 18 ani. Și am fost 3 legislaturi deputat în
Parlamentul României. Dar niciodată, la nici un proiect de lege pe care
l-am făcut În cadrul Parlamentului României, nu mi-au dat consultanță,
că nu aveau obligația. Că mă documentam și că mai citeam și că mă
mai rugam de altcineva, era altceva. Consiliul legislativ din Parlamentul
României își punea avizul, dacă se încadra sau nu în lege. În calitate
de primar, cu atât mai mult în calitate de primar, știi bine că nu aveam,
mai ales la comune, un aparat de specialitate care să-ți facă proiecte
de hotărâri. Iar dacă te referi al proiectele acestea de hotărâre, să știi
că, când este vorba de lucrat la ele, cam 90% din timp îmi dăruiesc
pentru ele. Acesta e Nistor la ora actuală. Dar revenim, nu-i nici o
problemă, revenim, o discutăm …
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Domnul Costel Avram, care e mai vigilent, a sesizat că în
aceste hotărâri se referă la acordarea unui premiu de excelență.
Domnule consilier Muzsic, dacă ați fi citit bine, nu v-ați fi făcut chiar de
minune. Proiect de hotărâre privind acordarea premiului de excelență al
județului Bistrița-Năsăud domnului Tiberiu Ușeriu, în urma câștigării –
atenție! – maratonului. Deci este ceva total diferit. Dacă premiezi un
sportiv că a devenit campion mondial este altceva, dar eu să-i dau
bani, consiliul județean,pe persoană fizică, în ideea că el se va dezvolta
și se antrenează mai bine pe banii consiliului județean, este altceva.
Hai să nu confundăm, dragii mei, premierea pentru un trofeu obținut și
să-i dau bani, că probabil se antrenează în lacul Balaton bine. Dacă se
antrenează în lacul Balaton bine și câștigă, sunt convins că toți
consilierii județeni vom aproba premierea sportivului nostru și ne vom
mândri cu sportivul nostru. Dar problema e că aici este premiul de
excelență pentru câștigarea maratonului. Deci vă dați seama.
Noi, în anii trecuți am mai aprobat astfel de premieri, au fost
premiați și olimpicii.
Ștefănie Maria:
Dacă-mi permiteți, domnule președinte, mulți elevi din
județul Hunedoara, alături de sportivi și de profesorii lor coordonatori,
au fost premiați și anii trecuți de către consiliul județean, în urma
rezultatelor obținute la competiții și olimpiadele naționale și
internaționale.
Nistor Laurențiu:
Este altceva. Așa cum și anul trecut și pe parcursul anilor
au fost premiați toți elevii noștri olimpici, sportivi și de toate, eu zic că și
de acum înainte trebuie să găsim soluții să-i premiem, fiindcă ne
mândrim cu ei. De exemplu, vorbiți de Tiberiu Ușeriu. Se pare că noi
avem cu ei … domnul Costel Avram vă poate spune mai multe, că a
participat câțiva kilometri pe jos, să mai facă antrenament, să vadă pe
unde merge traseul Via Transilvanica.
Avram Costel:
Alături de Tibi Ușeriu, vom veni cred că luna viitoare cu un
proiect de hotărâre de asociere cu Asociația Tășuleasa, pentru a face
Via Transilvanica în județul Hunedoara. Vor fi parteneri încă 7 unități
administrative din județ. Via Transilvanica în județul Hunedoara se
întine pe aproximativ 190 kilometri, intră în județ la Romos și iese la
Sarmizegetusa. Iar referitor la Avram Iancu, pentru faptul că a înotat
Canalul Mânecii, el a fost recompensat cu titlul de cetățean de onoare
și, mi se pare, și cu o sumă de bani. Dar după ce a mers … domnule
Arion, nu-mi spuneți, că eu l-am adus aici, nu știți dumneavoastră
nimic. A luat și bani. Mulțumesc.
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Muzsic Robert Eugen:
Domnule președinte, dacă-mi permiteți și mie? Știu că se
găsesc bani, dacă este și voință. Știu că, dacă se dorește, se poate
realiza acest sprijin pentru sportivul nostru. S-au dat atâția bani pentru
ansambluri, pentru a participa la diferite festivaluri, s-au dat atâția bani
pentru ONG-uri. Eu cred că se poate găsi o soluție, legală, pentru a
putea să-i acordăm și acestui sportiv, care duce numele județului
Hunedoara și vrea să ajungă din nou campion mondial, pentru a putea
să-l sprijinim să reușească acest vis. Eu cred că, împreună cu
dumneavoastră și în acest lucru vă provoc, haideți să facem pentru
următoarea ședință, domnule președinte … Dacă mă ascultați aș fi
mulțumit; pentru că dumneavoastră, când vorbește cineva, îi atrageți
atenția să vă asculte, același lucru vă rog și eu pe dumneavoastră.
Nistor Laurențiu:
Chiar cu atenție deosebită.
Muzsic Robert Eugen:
Vă mulțumesc! Și vă provoc, domnule președinte, ca
împreună cu dumneavoastră, pentru că tot sunteți inițiatorul a foarte
multe proiecte și vă sunt aprobate în consiliul local, să inițiem împreună
– noi de la PMP, cu dumneavoastră de la PSD – un proiect de sprijinire
a acestui sportiv. Lega, bineînțeles. Să găsim formula legală.
Dumneavoastră aveți o experiență mai vastă și aveți mult mai multă
pregătire poate în elaborarea de asemenea proiecte și noi vă solicităm
sprijinul, pentru a putea face împreună acest lucru. Vă mulțumesc.
Goia Marcel Adrian:
Domnule președinte, și eu sunt de părere că
dumneavoastră puteți iniția și cred că ar trebui recompensat acest om
pentru ceea ce a făcut pentru județul Hunedoara. Dar trebuie să găsim
soluția legală, pentru că eu am recompensat, când eram primar, pe
Anca Covaci – campion european și campion mondial, și mi-au fost
imputate aceste sume de către Curtea de Conturi. Dar putem să găsim
soluția legală, ca să-i dăm și acestui om ceea ce merită. Mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Domnilor consilieri, eu apreciez intervenția domnului Goia și
are dreptate. Oameni buni, una este să trecem un proiect care este
greșit și care va fi imputat, nu consilierilor, va fi imputat președintelui,
că eu semnez. În ceea ce privește ce a spus domnul consilier Goia,
sunt de acord să găsim soluții. Poate domnul Avram Iancu are un ONG
prin care putem să îl ajutăm, are o asociație prin care putem să îl
ajutăm; este cu totul altceva. Dar pe persoană fizică, vă rog să mă
credeți, nu merge. Și nu aș vrea să putem fi atacați de către Curtea de
Conturi. Știți bine, cei care ați mai fost în funcții publice, nu prea iartă
Curtea de conturi nici o abatere disciplinară de la buget. Hai să fim
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corecți, în așa fel încât, după plecarea noastră, să nu ne fie teamă că
va veni un control și ne dă amenzi sau ne urmărește în alte forme. Asta
vă rog.
Bădin Ion:
Dacă-mi permiteți și mie, foarte scurt! Referitor la aceste
sume de bani, domnule primar Arion, în 2000-2004 eram consilier local
la Hunedoara și antrenorului emerit Ștefan Beregszaszy și regretatei
Maria Cioncan, care era legitimată la SD Siderurgica și făcea parte din
lotul olimpic al României, li s-au alocat foarte puțin bani de la lotul
olimpic când mergeau prin alte părți pentru pregătire. Și atunci, la
inițiativa mea, consiliul local a acordat o sumă de bani Clubului Sportiv
Siderurgica Hunedoara, pentru pregătirea atletei și antrenorului, care
se pregăteau în Grecia. Deci unei entități sportive, nu persoanelor
fizice. Mulțumesc.
Zvîncă Adrian:
Aș vrea să intervin și eu, dacă se poate. Avram Iancu este
un sportiv din Valea Jiului, cunoscut pentru performanțe și pentru viața
sportivă în totalitate pe care a dus-o. Pentru că dumnealui, înainte să
fie un înotător, a mai practicat și alte sporturi, bineînțeles, cu rezultate
chiar de mare succes. Cred că sunt cunoscute. Acum, ca principiu,
cred că ar fi mai să-i ajutăm să ajungă să aibă performanțe pe acești
sportivi, decât să-i premiem la sfârșit și să ne mândrim cu ei. Suportul
trebuie să vină în momentul când aceștia vor să facă performanță și nu
cred că e cazul să discutăm punctual de Avram Iancu, ci de toți acești
sportivi, în special de cei care merg pe sporturi neconvenționale, pentru
care finanțarea este mai dificilă. Propunerea mea ar fi ca
dumneavoastră, împreună cu inițiatorii proiectului și împreună cu acest
sportiv, să căutați o soluție și, bineînțeles să fie ajutat cu sumele de
bani necesare, pe care le poate și justifica, pentru pregătirea
dumnealui, dacă își dorește acest lucru. Pentru că, chiar dacă
performanța nu este atinsă, efortul de a ajunge acolo este destul de
costisitor. Vă mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Domnule Zvîncă, am spus-o și o repet: sunt pentru a găsi
soluțiile legale să facem acest lucru. Dar pe actualul proiect de hotărâre
nu se poate. Este în afara legii. Niciodată nu o să mă auziți că mă opun
unui lucru care e bun, care e legal, mai ales că ne mândrim toți cu
sportivii noștri de performanță, cu elevii de performanță și cu toți. Dar
trebuie să găsim punctul de vedere legal, în așa fel încât Curtea de
conturi să nu vină și să impute cuiva o sumă care este greu de dat
înapoi pe persoană fizică.
Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se
supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea finanțării
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sportivului Iancu Avram Marius, cetățean de onoare al județului
Hunedoara cu suma de 20.000 lei în vederea stabilirii unui nou record
mondial de anduranță la înot în cel mai mare lac din Europa Centrală,
Lacul Balaton din Ungaria:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Întrucât s-au înregistrat 6 voturi pentru (Arion Viorel, Fekete
Zoltan Iosif, Micula Dacian Claudiu, Muzsic Robert Eugen, Nistor
Laurențiu, Ștefănie Maria), 15 voturi împotrivă (Bădin Ion, Bogdan
Sever, Chiș Alexandru, Coltescu Marin, Demeter Ioan, Dunca Victoria
Alina, Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Pârvuța
Gabriel Ionuț, Rus Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, Șpan Ioan,
Țambă Alin Adam) și 11 abțineri (Bârea Vasile, Chivu Cristina, Ciodaru
Iulian Dacian, Gligor Dorin Oliviu, Goia Marcel Adrian, Logofătu Daniela
Maria, Mate Marta, Mutulescu Marius, Popa Dorin Ioan, Ștaier Ioan
Dumitru, Zvâncă Adrian), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.
Nistor Laurențiu:
Domnilor consilieri, hai s-o mai lămurim! Dacă e să fim
corecți cu noi, acest proiect de hotărâre nu a avut aviz favorabil din
partea comisiilor de specialitate. De asemenea, cel care vizează
legalitatea proiectelor de hotărâre, adică secretarul general al județului,
la fel, a dat aviz negativ. Deci nu știu ce găsim de râs la aceste lucruri.
Ar trebui să ne gândim mult mai mult și mult mai bine. Dar eu nu
resping ideea de a-i invita pe domnii consilieri Arion și Muzsic - care,
de fapt, sunt prietenii mei, trebuie să vă spun foarte clar; dacă negați
cumva vin cu documente să demonstrez - nu exclud ideea de a veni să
discutăm, să vedem ce facem, să găsim o soluție. Și mi se pare să fie
corect așa. Nu vi se pare corect ce spun? Este mai corect așa, decât
să râdem sau să nu știu ce. De multe ori poate râdem de noi singuri.

XXV.
Întrebări și interpelări
Nistor Laurențiu:
Deci am dezbătut toate proiectele de pe ordinea de zi, mai
avem un punct care sigur va dura foarte puțin, că ne-am lămurit cu toții.
Întrebări și interpelări dacă sunt. Domnul Goia, vă rog!
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Goia Marcel Adrian:
Domnule președinte, aș vrea să aveți în vedere ca să
prindeți pentru reabilitare și drumul Hațeg - Tuștea, drumul județean
687C, care a fost scăpat, nu știu intenționat sau… au fost astupate
gropile, dar celelalte drumuri …
Nistor Laurențiu:
Vorbiți de cel care trece prin comuna General Berthelot.
Goia Marcel Adrian:
Da, de la Hațeg.
Nistor Laurențiu:
Cu respect, îmi permit să vă întrerup și să vă dau o veste
bună.
Goia Marcel Adrian:
Mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Primul cuvânt al meu când am discutat cu cei de la tehnic,
inclusiv cu administratorul public, acest drum a fost prima mea discuție.
Și am spus-o clar: nu concep să încep un drum de aici, să mă duc
încolo și pe restul îl las liber.
Goia Marcel Adrian:
Că ăia care merg la Răchitova tot înjură.
Nistor Laurențiu:
Tot pe drumul acela circulă.
Goia Marcel Adrian:
Sigur că da.
Nistor Laurențiu:
Așa, uite că ți-am dat un răspuns bun.
Goia Marcel Adrian:
De asemenea, să avem în vedere, adică dumneavoastră,
drumul județean Sântămărie Orlea – Brazi.
Nistor Laurențiu:
La Râul Mare, în sus.
Goia Marcel Adrian:
Nu, de la Sântămărie până la Râu Mare, dar până la Brazi,
sigur că da.
Nistor Laurențiu:
Vă informez și cu ăsta că în prezent sunt făcuți vreo 12,5
km. Iar restul de vreo 14 este dezastru.
Goia Marcel Adrian:
Pe partea de la Sântămărie la Brazi, încă nu e început și nu
e făcut nimic; cel care duce de la Primărie de la Sântămărie Orlea și o
ia la dreapta.
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Nistor Laurențiu:
Eu vorbeam de celălalt.
Goia Marcel Adrian:
Celălalt tot respectul.
Nistor Laurențiu:
Eu vorbeam de celălalt care merge la Râu Mare, unde 12,5
km sunt făcuți, iar restul e dezastru. Din păcate pentru colegii mei,
personal am luat mașina mea personală, nu cu șoferul, să umblu într-o
duminică așa de nebun pe drumurile județene, să le văd. Și când am
ajuns în zonă, pe drumul acela betonat, când am ajuns în zonă l-am
sunat pe primarul de la Totești, că vroiam să-l iau cu mine. Era la
Timișoara, dar s-a bucurat că sunt acolo, ca să văd starea drumului.
Este de așa natură încât gabariții căzuți de pe munte, de aproape un
metru în diametru, au ajuns până în mijlocul drumului. de nu poți trece
de ei. Piatra care e căzută de pe munte, luată de pe partea dreaptă a
muntelui și pusă în stânga, care cade până jos și mai facem alte
nenorociri. Și acel drum este cu prioritate. Celălalt, despre care
vorbești, să vedem posibilitățile; fiindcă trebuie să recunoaștem, cu
plăcere eu vreau să vă spun, zona Hațegului a beneficiat cel mai mult
în ultimii doi ani de zile de reabilitarea drumurilor județene.
Goia Marcel Adrian:
A fost o propunere, domnule președinte.
Nistor Laurențiu:
Da, a fost o propunere, eu o iau de bună, se și notează aici.
Goia Marcel Adrian:
Știu și mai este Silvașu de Jos - Bretea Streiului pe o
porțiune de aproximativ 8-900 de metri. Am făcut eu, când eram primar,
vreo două adrese în 2 ani de zile și, dacă se poate, să-l avem în
vedere, pentru că a fost abandonat. Este al consiliului județean și, dacă
se poate să-l băgăm în reparații, m-aș bucura. Mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Despre drumurile județene ați văzut cum este bugetul. Am
zis și am gândit în felul următor: ca până de Paști, de săptămâna
viitoare, de luni, să dau ordin de începere a lucrărilor, ca să nu mai fie
groapă deocamdată în fiecare drum județean. Acesta este principalul
lucru: să astupăm gropile. Am văzut pe unele drumuri, vă rog să mă
credeți, cratere, nu altceva și nu putem să le lăsăm așa.
Goia Marcel Adrian:
Da, dacă ați trecut de la Brazi în sus, ați văzut. De asta nu
am mai zis nimic, că ați văzut dumneavoastră.
Nistor Laurențiu:
Sigur, să astupăm toate gropile de pe drumurile județene
până de Paște, să poată oamenii circula, după care vedem: care sunt
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pe investiții să le băgăm pe investiții, care sunt pe lucrări de întreținere,
le băgăm pe întreținere.
Goia Marcel Adrian:
Mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Cu drag.
Poftiți, domnule general!
Bârea Vasile:
Spuneam mai devreme că doresc la diverse să amintesc,
pentru că fiecare trage către zona lui, de două drumuri interjudețene
foarte importante și să le aduc în atenția conducerii consiliului județean
și a colegilor consilieri. Am stat de vorbă zilele trecute cu un coleg
consilier din județul Alba, care mi-a spus că deja de două luni ei au
hotărât în ședința Consiliului Județean Alba reabilitarea drumului dintre
Vidrișoara și Dealul Crișului. Știm că este un drum destul de greu,
pentru că sunt multe serpentine, trebuie mulți parapeți și așa mai
departe. Acum, problema ar fi dacă noi vom avea fonduri – fie
europene, fie din fondurile proprii – ca să putem face legătura cu acest
drum, fie prin Blăjeni, unde ar fi mai ușor, pentru că nu ar fi așa de mult
de lucru, fie prin Bulzești, fiindcă a fost un drum foarte bun în anii 80,
mergea și autobuzul pe acolo. Acum nu mai este practicabil din cauza
exploatărilor care au avut loc în zonă. Deci ar trebui să avem în vedere
acest lucru, pentru că s-ar face repede legătura cu Câmpeni și cu
partea cealaltă a județului Alba și, de asemenea, cu Avram Iancu și
Muntele Găina.
De asemenea, am stat de vorbă zilele trecute cu primarul
de la Vața. Deci este vorba tot de un drum interjudețean, Drumul
Regelui, care face legătura …
Nistor Laurențiu:
Am înțeles de la primele cuvinte și vreau să vă dau
răspunsul. Și dacă nu veți fi mulțumit, îmi cer scuze că v-am întrerupt.
Unu: Drumul Regelui, așa îl cunoaște toată lumea.
Săptămâna trecută am avut ședința cu toți președinții de consilii
județene din Regiunea Vest, pe care am ținut-o la Bazoș, lângă
Timișoara. Am convenit împreună cu președintele Consiliului Județean
Arad să băgăm acest drum pe fonduri europene, fiindcă face legătura
între două județe, Hunedoara și Arad, la Săvârșin și avem prioritate și
putem să câștigăm acest proiect. Staff-ul meu tehnic s-a și apucat de
lucru pe treaba asta. Aici fără nici un comentariu.
La al doilea drum nu pot să nu fac un comentariu. Primarii
noștri din zona Apusenilor, deși îl cunoșteau pe Nistor, au fost duși în
eroare de către cei din Alba Iulia, de către niște deputați PSD, trebuie
să spun și asta, ca să meargă la București și să susțină că acest drum,
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care leagă Alba cu Hunedoara pe la Bulzești, să fie băgat să se dea …
Din păcate, fără nici măcar să mă anunțe, să particip și eu. Le-o fi fost
frică că se realizează drumul sau celor de la Alba le-a fost frică să
merg, ca să nu băgăm și Hunedoara. Cert este că Alba a câștigat, iar
Hunedoara a pierdut. Dar asta nu mă îndreptățește să stau pasiv la
treaba asta și vreau să-l băgăm pe fonduri europene. Să vedem cum
putem, fiindcă este un drum destul de mare ca lungime și destul de
greu de executat. Spre deosebire de Drumul Regelui unde, atât
Hunedoara, cât și Aradul, suntem de acord să-l facem, dincolo am
ajuns doar Hunedoara să ne zbatem singuri pentru porțiunea noastră.
Dar nu o să-l lăsăm deoparte.
Bârea Vasile;
Vă mulțumesc, domnule președinte, și mi-ați dat și vestea
bună cu drumul de la Buceș.
Nistor Laurențiu:
Cred că de săptămâna viitoare se apucă la Buceș și de la
Buceș nu mai este mult. Am fost personal, la pas am luat drumul acela.
Mai trebuie turnat stratul de uzură și șanțurile să fie betonate.
Bârea Vasile;
Aș mai vrea să vă supun atenției o problemă. Sigur că în
luna decembrie, prin consiliul județean, s-a putut achiziționa și da unei
școli generale din Petroșani un microbuz. De un asemenea microbuz ar
avea nevoie și cei de la Vața de Jos, având în vedere că Vața de Jos
are cele mai multe sate dintre comunele județului Hunedoara,
distanțele sunt foarte mari, au peste 200 de copii care trebuie aduși la
școală. Ei au numai două microbuze și au fost nevoiți să închirieze un
autobuz, ca să poată face naveta și să poată satisface nevoile de
transport ale copiilor. Dacă în perioada următoare credeți că s-ar putea
face ceea ce s-a făcut la Petroșani, sau să se sprijine într-un fel și
comuna Vața de Jos din acest punct de vedere - pentru că îi costă
foarte mult închirierea autobuzului – sau printr-o redistribuire cumva, să
putem rezolva într-un fel și problema transportului copiilor din Vața. Vă
mulțumesc.
Avram Costel:
Domnule general, vreau să vă răspund eu. Nu se poate. La
Petroșani a fost cumpărat anul trecut un microbuz, iar celălalt an tot un
microbuz, dar s-au dat la școlile speciale, care sunt în finanțarea
consiliului județean. Deci consiliul județean nu poate face acest lucru la
Vața, dar Consiliul Local Vața poate să-și cumpere un microbuz.
Nistor Laurențiu:
Stimați colegi, școlile speciale sunt ale consiliului județean
și putem legal să le cumpărăm aceste microbuze. E vorba de școlile
speciale, cum avem și la Petroșani, cum avem și în altă parte. Pentru
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școlile cu regim normal trebuiau să se adreseze și este păcat că nu au
făcut-o, pentru că s-au dat în județul Hunedoara zeci de microbuze prin
Ministerul Învățământului. Doamna inspector general poate să ne
spună câte microbuze școlare s-au dat în județul Hunedoara.
Ștefănie Maria:
Ultima dată 26.
Nistor Laurențiu:
26. Deci numai solicitare dacă era și se făcea. Din punct de
vedere legal, domnule general, noi nu putem da decât la școlile
speciale. Avem o problemă mai mare cu Vața și cu Tomești. În anul
2016, când am fost pentru șase luni de zile președintele consiliului
județean, am avut o discuție nu chiar fină, ci puțin mai aspră, cu
ApaProd, în ceea ce privește master planul pe apă și canalizare. Vreau
să vă spun că la acea dată 18 unități administrative nu erau prinse în
master plan. Sigur că m-a supărat faptul și l-am respins, nici n-am vrut
să-l citesc. S-a refăcut și astăzi putem spune că suntem la o perioadă
foarte scurtă în care trebuie să ne aprobe ministerul acest master plan,
ca să beneficieze majoritatea localităților din județ. Proiectul este pe
undeva pe la 217 milioane de euro, fără TVA. Trebuie să vedem ce
putem face acum, pe proiectele acestea, pentru comunele Vața și
Tomești. Fiindcă ei nu au mai putut fi prinși în master planul acesta din
cauză că au avut un proiect pe fonduri europene împreună și din
cauza orgoliilor personale, că nu știau care să fie șef de proiect, de
UIP. S-a dus naibii proiectul. Noi nu trebuie să ne mulțumim cu asta;
noi trebuie să căutăm soluții, să vedem ce găsim, și pentru Vața, și
pentru Tomești. Sunt două comune din județul nostru, comune
frumoase, mai ales Vața, care e comună mare.
Alte intervenții?
Chivu Cristina:
Eu vreau în primul rând să vă mulțumesc, pentru că am
văzut că va fi prins în finanțare drumul 668A Sângiorgiu – Târsa.
Inclusiv în mandatul trecut am insistat pentru el, mai ales pentru că
face accesul către cetățile dacice. Și aș vrea, dacă se poate, pe viitor
să țineți cont și de drumul 705J Chitid – Ludești, care trece pe partea
cealaltă, către Ocoliș, pentru că și acolo sunt niște probleme foarte
mari și oricum cred că trebuie o intervenție completă. Pe câteva
porțiuni sunt niște gropi, niște denivelări, care nu cred că au nevoie de
niște fonduri foarte mari. Vă mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Sigur, le vom analiza pe fiecare și vom vedea, în limita
posibilităților, ce vom putea să facem. Sunt convins că toți primarii își
doresc. De exemplu, am fost acum vreo cinci săptămâni pe un drum de
munte, de la Boșorod în sus. Cel de care vorbiți dumneavoastră.
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Ferească Dumnezeu! Nu se poate așa ceva! Am rugat pe cei care
făceau consolidarea malurilor să bage un buldozer, să îndrepte puțin,
ca să fie cât de cât accesibil și să poți trece pe el. I-am promis
primarului că, deși nu putem să-l facem în întregime, poate facem un
km anul acesta, poate unul și jumătate anul viitor. Pentru că mai avem,
dragii mei, de făcut și cum mergi de la Ghelari în sus spre Bunila. Am
ajuns aproape de locul unde se ține sărbătoarea lui Drăgan Munteanu.
Și acolo am promis în 2016 că le facem câte un kilometru și am ajuns
bine. Deci câte puțin la fiecare, adică lumea să vadă că se face ceva.
Că degeaba facem la unul tot și în rest nu facem nimic, să zică lumea
că avem ceva cu ei. Deci să căutăm, pe cât posibil, să fie rezolvate
problemele acestea.
Domnule Muzsic, poftiți!
Muzsic Robert Eugen:
Domnule
președinte,
vreau
să
supun
atenției
dumneavoastră o problemă a locuitorilor din localitatea Dâncu Mare,
comuna Mărtinești. Este vorba de drumul DJ 668. La intrarea în
localitatea Dâncu Mare este un podeț care, în urma ploilor din luna
iunie anul trecut a ieșit și a făcut dezastru în gospodăriile oamenilor, a
intrat în garaje, peste mașini. Am înțeles că, împreună cu domnul
primar Botescu, au făcut tot felul de demersuri către consiliul județean
și, până acum, nu au primit nici un sprijin. Eu cred că ar trebui să luăm
puțin în discuție și această problemă a locuitorilor din Dâncu Mare,
pentru că am și fotografii - care mi-au fost trimise și pe care vi le pot
prezenta – cu ce s-a întâmplat atunci. Au spus că dacă acum, după
topirea zăpezilor și venirea primăverii, din nou vor fi probleme cu
inundațiile, sunt speriați de situația care s-ar putea crea. Vă mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Domnule consilier, aveți dreptate, totdeauna pozele reflectă
realitatea. Dar întrebarea care vine de la mine către dumneavoastră și
care trebuie să meargă mai departe este următoarea. Eu știu că în
fiecare an au fost calamități. Ori de câte ori au fost calamități, fiecare
localitate care și-a făcut treburile ca lumea a primit bani pentru
dezastre, pentru inundații. De ce ne lăsăm oare numai pe fondurile
consiliului județean, când știm că nu se poate face? Uite, și acum sunt
bani primiți anul trecut pe inundații de la Guvernul României și încă se
continuă lucrările și acum. Foarte bine că se continuă, dacă nu le-au
terminat anul trecut! Dar cei care – să-mi fie scuzată expresia! - mai și
dorm pe scaun, ce să le faci? Să vedem ce găsim. Dar repet: la orice
inundație, atât prefectura, cât prefectura și consiliul județean, au
solicitat să-și întocmească documentația cu dezastrele produse. La
Vața, domnule general, știți ce dezastre s-au produs. Au primit bani, se
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continuă lucrările. Drumul județean care merge până la Drumul Regelui
vreau să vă spun că într-o săptămâna a fost gata.
Avram Costel:
Domnule consilier, pentru acel pod a venit chiar ieri
expertiza. Primul lucru pe care îl facem, acum că avem aviz și de la
poliție, vor fi restricțiile de circulație, iar în momentul în care vom găsi
bani, vom trece la reparații. Expertiza arată că el trebuie refăcut tot.
Muzsic Robert Eugen:
Vă mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Și cât de curând vom scoate la licitație drumul Orăștie –
Costești. Vrem să-l facem și pe acela, ca să fie un drum ca lumea.
Merg o grămadă de oameni la cetățile dacice și trebuie făcut. Și nu
uitați, stimați consilieri, următorul lucru: sigur, am fost printre cei care sau zbătut să preluăm cetățile dacice. Să știți că nu este ușor! Să fim
convinși că ne-am luat o greutate foarte mare în spate! Dar trebuie să
ne zbatem cu toții, indiferent că suntem în arcul guvernamental sau din
opoziție, să ne zbatem cu toții. Nouă ne trebuie 30 de locuri, nu pentru
a angaja oameni politici, pentru a angaja arhitecți, arheologi, tot-tot,
fiindcă am preluat patru cetăți dacice, monumente istorice. Noi nu
avem o activitate pe care să zici că o desfășuram; am preluat o
activitate și, ca atare, trebuie să ne dea și oameni pentru această
activitate, s-o putem întreține. Am făcut demersurile necesare;
deocamdată nu avem nici un răspuns, dar nu ne lăsăm.
Ivăniși Maria:
Domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc
dumneavoastră, colegilor consilieri județeni și aparatului de specialitate
pentru aprobarea actului adițional la asocierea între Primăria Lupeni și
consiliul județean, un proiect important pentru primărie. Așa cum
spuneați, stațiunea Straja – o perlă a turismului din România, a atras și
în acest an zeci de mii de turiști și multe vedete naționale. Însă, întradevăr, parcările sunt o mare problemă. Realizarea unui astfel de
proiect depășește cu mult bugetul Primăriei Lupeni. Consiliul județean
își aduce astfel o contribuție importantă la sporirea confortului turiștilor
și creșterea numărului acestora în zonă. Turismul reprezintă pentru
Valea Jiului și Lupeni o sursă importantă de venit, având în vedere că
mineritul este într-un continuu regres, iar mina Lupeni urmează să se
închidă. Vă mulțumim tuturor.
Nistor Laurențiu:
Doamna consilier, sigur, vă mulțumesc pentru intervenție.
Am spus clar că parcarea de jos o face consiliul județean, pe banii
consiliului județean, iar parcarea de sus, care costă enorm – vrem să
facem o parcare supraetajată, exact după bariera de la intrarea în
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stațiune – este în atenția noastră. Fiindcă am fost acolo și toată lumea
era mulțumită de modul în care arată pârtiile; nu erau mulțumiți de
parcare. Și, ca atare, trebuie să acționăm.
Dacă mai sunt intervenții?
Mate Marta:
Domnule președinte, în primul rând permiteți-mi să-mi
declar afilierea la grupul PNL. Iar în al doilea rând aș dori, la problema
ridicată de domnul general Bârea, să spun că Inspectoratul Școlar
deține două microbuze car, momentan, sunt distribuite unor unități de
învățământ special. Dacă rezolvăm problema lor, respectiv a Centrului
de Pedagogie Curativă și a Centrului Școlar „Rudolf Steiner” și le
alocăm lor niște microbuze, aceste două microbuze ale Inspectoratului
Școlar ar putea fi atribuite în zone în care nu se poate să-i sprijinim prin
intermediul consiliului județean. Mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Hai să găsim buget și sunt de acord cu dumneavoastră.
Sunt de acord și cu asta. Hai să găsim buget, că n-ai de unde folosi.
Inclusiv, domnilor consilieri, vă spun așa: am avut în mintea mea - și
încă nu renunț la idee – să cumpărăm o coasă din asta mecanică, și pe
orizontală, și pe verticală, pentru toaletarea drumurilor județene. Sunt
drumuri județene pe care nu mai poți merge din cauza crengilor
aplecate și a pomilor. Ne este în viziune și treaba asta, ba mai mult, am
discutat cu fiecare primar în parte: domnule ai un drum județean. Uite,
își las mașina asta cumpărată de consiliul județean, cu tractor, cu
remorcă, cu tot ce trebuie. Tu mă ajuți cu oamenii de la 416 - că și așa
taie frunză la câinii, trebuie să recunoaștem cu toții - numai la încărcat
și la transport și facem o treabă deosebită. Dar sper s-o putem rezolva
din punct de vedere financiar.
Chivu Cristina:
Dacă-mi dați voie, numai o intervenție scurtă vizavi de ce ați
spus dumneavoastră, de problema cetăților dacice. Vreau să vă spun
că îmi pun experiența și pregătirea la dispoziția dumneavoastră și a
domnului vicepreședinte Țambă, care știu că este implicat în proiect. Și
l-aș ruga să-mi răspundă la email, pentru că i-am trimis un email în
care i-am spus că doresc să mă implic și să îl ajut cu comunicarea,
eventual comunicarea cu guvernul și cu partea de … Ideea e că aș dori
să ne întâlnim și vă rog și în plen, dacă la mailuri nu-mi răspundeți.
Țambă alin Adam:
TSD și TNL mi se pare normal să colaboreze pentru binele
hunedorenilor. Și îi chemăm și pe colegii de la Pro România.
Nistor Laurențiu:
Domnul consilier Micula, ultimul vorbitor!
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Micula Dacian Claudiu:
Da și o să fiu scurt. Eu aș dori să văd că și consiliul
județean ar trebui să se implice în campania de informare privind
pandemia și procesul de vaccinare, măsuri de prevenire. Pentru că am
văzut că am ajuns acum într-un stadiu cu un număr de infectări record
în județul nostru și chiar echipa de comunicare a dumneavoastră, adică
a noastră, a consiliului județean, să se implice puțin. Iar
dumneavoastră, domnule președinte, domnilor vicepreședinți, eventual
la interviuri, să mai sfătuiți oamenii să respecte măsurile de prevenire.
Nistor Laurențiu:
Aici cred că nu suntem pe aceeași lungime de undă. Da,
Consiliul Județean Hunedoara s-a implicat. Prin votul dumneavoastră,
am făcut la fosta secție de cardiologie, care urmează să fie și ea
trecută prin reparație capitală, în cadrul programului de reparații
capitale la Spitalul Județean de Urgență Deva, am reușit să facem
modernizarea iluminatului, a prizelor existente – fiindcă puteam da foc
acolo, ferească Dumnezeu! Am reușit la Geoagiu să facem instalația
de oxigen pentru 50 de paturi și faptul în sine că am accelerat să facem
50 de paturi, pe doamna directoare medicală a deranjat-o și acum mă
critică. Ferească Dumnezeu, oameni buni! Eu am trecut prin asta și numi doresc să mai treacă nimeni. Dar faptul în sine că-mi doresc să fac
paturi și sunt criticat, chiar nu mă interesează, nici n-o bag în seamă.
De asemenea 37 de paturi am creat la sanatoriul de la Brad. Ajutăm
spitalul cu orice, dar să nu-mi cereți, fiindcă eu nu o să mă duc să mă
pozez că vine cineva să facă injecții, vaccinul respectiv, și să meargă
consiliul județean pe post de maimuță, să ne pozăm acolo. Nu o să fac
asta.
Am intervenit, am vorbit cu domnul profesor Săndesc de la
Timișoara, care este un om de excepție, ne ajută și pot să vă spun cu
mândrie că n-am spus: du-te într-o comună sau du-te într-alta. S-a dus
la Certej? Foarte bine că s-a dus la Certej! S-a dus la Băița? Foarte
bine că s-a dus la Băița! S-a dus la Orăștioara, de unde e dânsul?
Foarte bine! În asta ne putem implica. Dar nu mă duc eu acolo unde se
vaccinează oameni și n-am eu nici un merit, să le arăt că eu sunt
președintele consiliului județean și sunt lângă ei. Noi prin ceea ce
facem trebuie să demonstrăm că suntem lângă ei. Eu așa sunt de
părere, că e mai bine așa.
Bun. Sper că am încheiat. Am discutat mult, chiar a fost o
ședință plăcută, îmi doresc ca toate ședințele să fie tot așa de plăcute
și, cu sau fără abțineri, cu sau fără voturi împotrivă, este bine, este
democrație. Acum haideți să vedeți cam cum va arăta Muzeul
Civilizației Dacice de la Orăștie!
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Țambă Alin Adam:
Inclusiv clădirea e monument istoric de secol XIX. Noi, în
Orăștie, îi spunem spitalul vechi. Doamna Șefănie, subsemnatul și
domnul Popa am fost consilieri local la Orăștie în momentul când s-a
început acest proiect. Este vorba de o sumă de aproape 6 milioane
euro, din care 5,2 milioane sunt fonduri europene. Un proiect în
parteneriat: Consiliul Local al Municipiului Orăștie și Consiliul Județean
Hunedoara. Este vorba de un parter și două etaje, cu o suprafață
desfășurată de vreo 6 mii metri pătrați. vom avea replici în acest muzeu
inclusiv ale celebrelor brățări dacice. Modelul după care a fost gândit
acest proiect expozițional este un model din Franța, nu îmi aduc acum
aminte localitatea, că de vreo trei ani și jumătate s-a discutat. Dar este
primul muzeu școală din România, iar ideea lui este ca, atunci când
turistul ajunge în zona Orăștiei, să vadă prima dată acest muzeu, după
care să meargă să vadă pe viu, la fiecare dintre cetăți, toate aceste
informații pe care le găsește aici, in situ, să zic așa, pe amplasamentul
monumentelor UNESCO. Cam atâta, din lucrurile pe care noi le avem
în acest moment.
Adică imaginile sunt grăitoare, e vorba nu doar de proiectul
expozițional, în proiect este prinsă inclusiv partea legată de
infrastructură. Acest muzeu este prevăzut cu două lifturi, dintre care
unul este panoramic, cu perete de sticlă, care dă spre Munții Orăștiei.
În momentul când se urcă, se poate vedea toată zona. Al doilea lift este
special pentru artefacte și pentru personalul care va deservi acest
muzeu. În momentul acesta, partea de proiectare a fost finalizată,
avem devizul general, l-am aprobat acum. Urmează o comunicare cu
ADR, după care urmează scoaterea la licitație pentru desemnarea
executantului, a constructorului, moment în care ne apucăm de lucru.
Desigur, proiectantul – Institutul Național al Patrimoniului – va și
superviza fiecare etapă de punere în aplicare a acestui proiect tehnic și
a proiectului expozițional. În realizarea proiectului expozițional a fost
implicat domnul profesor Gelu Florea - dânsul a fost un fel de
președinte al consiliului care a făcut proiectul expozițional - nimeni altul
decât directorul Muzeului Național al Transilvaniei de la Cluj Napoca și
profesor universitar la Universitatea Babeș Bolyai. Deci și colectivul de
la care a emanat această propunere este, din punct de vedere științific,
de cel mai înalt nivel.
Nistor Laurențiu:
Vă mulțumesc! Sper că v-ați delectat un pic privind aceste
poze. Să vedem, așteptăm ca și realitatea să fie la fel și Doamne ajută
să putem cât mai repede să-i dăm drumul!
Țambă Alin Adam:
Termenul de finalizare este 31 mai 2023.
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Nistor Laurențiu:
Vă mulțumesc din suflet pentru prezență, a fost cam lungă,
dar este bine să discutăm toate problemele. Doamne ajută și spor la
treabă!
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările
ședinței.

PRESEDINTE,
Laurențiu Nistor
p.SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI,
Eugenia Nicoleta Cordunianu
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