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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată 

a Consiliului Județean Hunedoara din data de 13 decembrie 2021 
 

 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara nr.460/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară, în sistem de 

videoconferință, în data de 13 decembrie 2021, orele 13,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Nistor 
Laurențiu – președintele Consiliului județean Hunedoara; Bădin Ion și 
Țambă Alin Adam – vicepreședinții Consiliului Județean Hunedoara; 
Arion Viorel, Bălănesc Doinița Maria, Bârea Vasile, Bogdan Sever, Chiș 
Alexandru, Chivu Cristina, 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, Popa Dorin Ioan, Rus Ioan, Socaci Andrei, Suciu 
Ancuța Elena, Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Zvîncă 
Adrian – consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul general al județului. 
    Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni Ciodaru 
Iulian Dacian și Pârvuța Gabriel Ionuț. 
        Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele consiliului județean. 
    Nistor Laurențiu: 
    Întrucât sunt prezenţi un număr de 30 consilieri județeni, la 
care se adaugă președintele consiliului județean (31), potrivit art.180 
alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.  
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    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
supune la vot procesul verbal încheiat în ședința anterioară. 
    Dan Daniel: 
    În conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința 
ordinară din data de 26 noiembrie 2021: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 
 
 
 

x 
     
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ - 
teritoriale a impozitului pe venit, corespunzător cotei de 6 %  
prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021, 
cu modificările și completările ulterioare; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a 
circulației rutiere pe DJ 664A Lupeni - Straja (km 7+850 – km 
9+300) pe perioada iernii 2021 – 2022 respectiv de la data de 
13.12.2021 până la data de 31.03.2022. 

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

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (31). 
    Dan Daniel: 
    Vă informăm că proiectele de hotărâre ce vor fi supuse 
votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile art.136 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, fiind însoțite de referatul de 
aprobare, raportul de specialitate al compartimentului de resort și de 
avizele comisiilor de specialitate. 
 
 

I. 
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    Se prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea pe 
unități administrativ - teritoriale a impozitului pe venit, corespunzător 
cotei de 6 %  prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2021, 
nr.15/2021, cu modificările și completările ulterioare. 
      Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Aș dori să vă întreb dacă există ceva criterii după care se 
acordă aceste fonduri către unitățile administrativ-teritoriale. Am un 
exemplu pe care vreau să vi-l dau: comuna Rapoltu Mare a făcut o 
cerere pentru două milioane și jumătate de lei și a primit 61 mii lei. În 
rest, celelalte au primit 20-40 mii lei și nu înțeleg care sunt criteriile 
după care se acordă acești bani. Mulțumesc! 
    Nistor Laurențiu: 

      Bun. Vă lămuresc întocmai și la timp, ca să nu rămâneți 
nelămurit, mai ales acum, în preajma sărbătorilor. Toată lumea a cerut 
milioane de lei. 113 milioane de lei au fost cerute, iar noi am primit 
1.736.000 lei. În primul rând, la repartizarea sumelor, s-a avut în 
vedere următorul lucru: gradul de colectare a bugetului propriu din 
fiecare unitate, veniturile fiecărei localități. Și, fiindcă m-ați întrebat 
punctual despre Rapoltu Mare, vă informez și v-aș și ruga să faceți o 
vizită, domnule Dacian Micula, să vedeți că deponeul de gunoaie care 
era la Uroi a fost închis. Trei sferturi din județ a dus gunoiul acolo, iar 
acum este o singură primărie, o singură uat care plătește pază în 
permanență acolo. Din cauza faptului că trebuie să plătească paza la 
acest depozit a primit bani în plus față de alte primării. Alte întrebări? 
Mulțumit de răspuns, domnule Micula? 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Da. Nu știu criteriile. Am înțeles că sunt și că acesta este un 
criteriu, că nu s-au adunat gunoaiele, dar în rest … n-am înțeles.  
   Nistor Laurențiu: 
    Nu că nu s-au adunat gunoaiele. Depozitul acela a fost 
închis și, conform normelor, trebuie să îl păzească în continuare. Cine 
să plătească paza decât uat pe raza căreia este deponeul, mai precis 
comuna Rapoltu Mare? 
 
    Micula Dacian Claudiu: 
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    Da, ideea era că poate s-ar putea face niște criterii, în 
funcție de populație … nu știu și în funcție de care să se dea procentual 
banii din fondurile care sunt disponibile.  
    Nistor Laurențiu: 
    Sută la sută, în primul rând s-a avut în vedere la 
repartizarea sumelor și populația pe care o are fiecare uat. Dar 
degeaba ai populație, dacă nu ai de unde încasa. Și atunci, pe cei care 
nu au de unde încasa venituri proprii trebuie să-i mai ajuți din când în 
când cu câte ceva. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități 
administrativ - teritoriale a impozitului pe venit, corespunzător cotei de 
6 %  prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021, cu 
modificările și completările ulterioare: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 29 voturi pentru și 
două abțineri (Fekete Zoltan Iosif și Micula Dacian Claudiu). 
    Nistor Laurențiu: 

    Dar chiar vă faceți datoria, vă doresc succes în continuare 
la abțineri. Așa trebuie, opoziția să-și facă datoria. 
 

 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
închiderii temporare a circulației rutiere pe DJ 664A Lupeni - Straja (km 
7+850 – km 9+300) pe perioada iernii 2021 – 2022 respectiv de la data 
de 13.12.2021 până la data de 31.03.2022. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 



5 
 

    Nefiind intervenții în legătură cu acest proiect de hotărâre, 
se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închiderii 
temporare a circulației rutiere pe DJ 664A Lupeni - Straja (km 7+850 – 
km 9+300) pe perioada iernii 2021 – 2022 respectiv de la data de 
13.12.2021 până la data de 31.03.2022: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 29 voturi pentru și 
două abțineri (Fekete Zoltan Iosif și Micula Dacian Claudiu). 
    Nistor Laurențiu: 
    Am o rugăminte și eu. Sigur că n-ar trebui să fiu atât de 
interesat de ce vă abțineți, dar măcar să știm așa, poate ce greșeală 
am făcut să închidem drumul acesta sau din ce motive doriți să vă 
abțineți. 
    Fekete Zoltan Iosif: 
    Nu cred că trebuie să dau o justificare votului meu. 
Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Nu grupului dumneavoastră, consilierilor din consiliul 

județean din care faceți parte. Cred că aveți obligația, cel puțin morală, 
nu mai zic legală, să spuneți: mă abțin din următoarele motive: greșiți 
aia, greșiți aia. 
     Fekete Zoltan Iosif: 
     Dumneavoastră greșiți la momentul acesta, pentru că nu 
înțelegeți că eu nu trebuie să dau o justificare în legătură cu votul meu 
nimănui, în afara cetățeanului care m-a votat pe mine. Mulțumesc încă 
o dată. 
    Nistor Laurențiu: 
    Atunci dă-i cetățeanului care a votat, în continuare și la 
mulți ani tot cu abțineri.  
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
    PREȘEDINTE, 
           Laurențiu Nistor   SECRETAR GENERAL 
             AL JUDEȚULUI, 
         Daniel Dan 


