ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 26 februarie 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.17/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost
convocat și s-a întrunit în ședință ordinară, în sistem de
videoconferință, în data de 26 februarie 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;
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; Dan Daniel
– secretarul general al județului.
Lipsește de la ședință domnul consilier județean Arion
Viorel.
Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu –
președintele consiliului județean.
Nistor Laurențiu:
Întrucât sunt prezenţi un număr de 31 consilieri județeni, la
care se adaugă președintele consiliului județean (32), 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
extraordinară din data de 11 februarie 2021:
- Cine este pentru?
- Împotrivă?
- Abţineri?
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (32).

x
Nistor Laurențiu:
Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint următorul
proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului actualizat al
Asociației Salvital Hunedoara;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al
Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara - Deva;
4. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului
Județean de Urgență Deva a unui spațiu imobiliar aparținând
domeniului public al Județului Hunedoara;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Hunedoara nr.28/2021 privind trecerea unor imobile din
domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al
Comunei Totești;
6. Proiect de hotărâre privind preluarea, inventarierea și înscrierea
în domeniul public al Județului Hunedoara a cetăților dacice din
Munții Orăștiei – monumente istorice cuprinse în Lista
Patrimoniului Mondial UNESCO;
7. Intrebări, interpelări
In conformitate cu prevederile art.135 alin.8 din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, vă rog
să aprobați suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de
hotărâre:
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- Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază
pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională „Administrație” din
cadrul Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare
Turistică a Județului Hunedoara;
- Proiect de hotărâre privind majorarea alocațiilor de hrană
pentru consumurile colective la Spitalul Județean de Urgență Deva
pentru pacienții internați, față de nivelul prevăzut în Hotărârea
Guvernului României nr.429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană
pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- Proiect de hotărâre privind preluarea ca venit la bugetul
local al județului Hunedoara a excedentului înregistrat la finele anului
2020 rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli finanțat din
venituri proprii al Direcției Generale de Asistență socială și Protecția
Copilului Hunedoara.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi astfel suplimentat:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32).
Nistor Laurențiu:
Am asistat și la ședințele dumneavoastră de comisii și știu
că ați întrebat de ce s-a retras unul din proiectele propuse suplimentar
pentru ordinea de zi. Nu l-am scos pentru a avea puncte mai puține pe
ordinea de zi, că oricum nu ne-am aglomerat așa tare; acel proiect de
hotărâre a fost scos din cauză că am primit o adresă de dimineață de la
Ministerul Justiției, prin care ni se comunică faptul că nu ne aprobă nici
unul dintre cele trei nume propuse pentru această asociație de
dezvoltare constituită prin asocierea dintre Consiliul Județean
Hunedoara și primăriile din Valea Jiului. Ca atare, vom găsi un alt
nume, care sperăm să fie aprobat. Vă mulțumesc pentru înțelegere.
Dan Daniel:
Vă informăm că toate proiectele de hotărâre ce vor fi
supuse votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile art.136 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fiind însoțite de
referatul de aprobare, raportul de specialitate al compartimentului de
resort și de avizele comisiilor de specialitate.
Nistor Laurențiu:
Proiectele de hotărâre din ordinea de zi vor fi supuse votului
dumneavoastră în ansamblul lor, cu excepția celor pentru care sunt
propuse amendamente.
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I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Statutului actualizat al Asociației Salvital 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.
Mutulescu Marius:
Domnule președinte, la acest proiect aș avea o mică
intervenție. Având în vedere raportul de specialitate făcut de către
doamna Anca Maria Dumitra din Serviciul de relații externe din cadrul
consiliului județean, în care spune așa: o parte dintre paramedici nu au
fost preluați de ISU și au rămas în continuare angajați ai asociației (20
persoane). Prin urmare, a fost analizată activitatea desfășurată de
către asociație, cu scopul și obiectivele stabilite de statut, privind
continuarea și dezvoltarea activității pe anumite segmente.
Vreau să vă spun că este complet eronat ce ne spune
doamna, pentru că acele 20 de persoane, despre care dânsa spune că
sunt paramedici, de fapt sunt doar nouă persoane. Prin adresa
Inspectoratului pentru Situații de Urgență nr.3243731/2021,
comandantul ISU ne spune că, din 71 de angajați, au fost nouă angajați
care nu au fost preluați, șapte din ei fiind inapți la testul psihologic, iar
doi refuzând să intre în această organizație. Deci, sunt de fapt nouă
persoane care - cu toată stima pentru dânșii și considerația, pentru că
sunt convins că sunt niște persoane care au făcut lucruri minunate
pentru cetățenii județului – pot fi preluați de Salvamont, pot fi preluați
de Serviciul județean de urgență sau de alte structuri din cadrul
consiliului județean.
Referitor la statut, în care sunt prevăzute cotizațiile pe care
trebuie să le plătească cetățenii județului Hunedoara, prin consiliul
județean, suma minimă este 3 lei/cetățean, reprezentând un aport pe
care consiliul județean îl aduce anual de 250.000 euro. În statut sunt
prevăzute mai multe obiecte de activitate, între care: înființare de
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grupuri de salvatori și puncte de prim ajutor. Noi, în cadrul consiliului
județean, avem Serviciul județean de urgență, care are puncte de lucru
în Ilia, în Călan și așa mai departe, precum și Serviciul Salvamont, care
poate desfășura asemenea activități.
În ce privește campaniile de educare și informare care sunt
prevăzute în statut, vă pot spune că, atât Biblioteca județeană, cât și
noua direcție înființată prin fuziunea ADEH și SPAMI, pot desfășura
aceste campanii. Privind dotarea cu defibrilatoare a Salvital, eu
consider că e bine ca aceste dotări să le facem în cadrul spitalului
județean și Salvamont. Iar prețul unui aparat de genul acesta este între
1.500 și 2.000 euro. Repet: contribuția noastră va fi de 250.000 euro pe
an.
Realizare de studii și sondaje de opinie pe diferite teme.
Consider că este un obiect de activitate care nu are legătură cu
consiliul județean. Transport de pacienți externați de la domiciliu;
ambulanța și spitalul județean au aceste atribuții.
Vizavi de consiliul director, în statut este prevăzută nominal
componența consiliului director, ceea ce înseamnă că, ori de câte ori
se dorește înlocuirea unui membru din consiliul director, trebuie să se
schimbe statutul asociației. Mi se pare aberantă această modalitate de
a pune problema. Prin statut sunt nominalizate 5 persoane care fac
parte din consiliul director, cu precizarea că pot fi desemnate și
persoane din afara asociației, în limita a cel mult o treime din
componența acestuia.
Vizavi de aceste aspecte pe care le-am remarcat și vizavi
de faptul că la art.38 se menționează că statutul deja a fost aprobat în
AGA în data de 5 februarie 2021, de fapt noi, în această ședință nu-l
mai putem modifica, deoarece statutul a fost votat, iar conform
articolului respectiv, domnul director Petru Mărginean este deja
împuternicit pentru a înscrie modificările la grefa Judecătoriei Deva.
Deci, acest statut a fost votat, aprobat, probabil și cu votul unui
împuternicit din cadrul consiliului județean, fără a mai trece prin ședința
de consiliu județean și aprobat de acesta în conformitate cu legea.
Vizavi de aceste aspect, noi, consilierii județeni PNL, vom
vota împotriva acestui punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Da, vă mulțumesc și eu și vreau să vă informez asupra
câtorva dintre punctele pe care le-ați ridicat dumneavoastră, domnule
consilier. În raportul nr.2801/1/19.02.2021, Direcția de administrație
publică a Consiliului Județean Hunedoara spune clar ce s-a întâmplat,
dar atenție, atenție mărită la ceea ce spun! Conform adresei de la
Smurd, de la Asociația Salvital a fost preluat cu statut de subofițer
militar în cadrul ISU Iancu de Hunedoara, începând cu 21 decembrie
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2020, un număr de 71 paramedici. Un număr de 20 persoane nu au
fost preluate și au rămas în continuare angajați ai asociației. Să nu
facem confuzie între una și cealaltă.
Doi: astăzi, dragi colegi, noi nu aprobăm statul de funcții.
Noi aprobăm statutul asociației respective, cu bunăvoința celor care sau înscris să susțină această asociație, fără a fi obligat nici o primărie.
Am înțeles că la Deva, fiind mai ambițioși, deși domnul Micula, dacă nu
greșesc, în ședința când a fost aprobat statutul, a spus că și Deva este
de acord să participe cu 0,5%. Și i-am spus ce vă spun și
dumneavoastră, că nici măcar țăranul de la Bejan nu mai merge la
biserică să pună 50 de bani la cutia milei. S-au mai emancipat inclusiv
țăranii care merg la biserică. Și am spus că Deva ar trebui să pună cel
puțin un leu, plus sediul.
Consiliul județean participă cu suma de 3 lei/locuitor, de la
10 lei cât a fost. Și apreciez gestul unor primării precum Hunedoara și
altele, care din proprie inițiativă au spus că vor să participe cu câte 3
lei. Fiecare contribuie cu cât poate și nu are nimeni obligația să urmeze
consiliul județean.
Dumneavoastră spuneți că statutul a fost aprobat. E
normal. Statutul aprobat de AGA trebuie să vină la consiliul județean.
Dacă constatăm că statutul nu este în conformitate cu legea, dacă
constatăm că nu este bun, sigur că putem veni cu îmbunătățiri. Dar nu
cu îmbunătățiri de genul că, din dorința de a nu fi de acord cu ceilalți,
să mă aflu și eu în treabă.
Vreau să vă spun că activitatea Asociației Salvital niciodată
nu va fi suprapusă cu alte activități. Și, domnule Mutulescu, vă dau un
exemplu: poate că cetățeanul Mutulescu – alt Mutulescu, nu
dumneavoastră, e doar o coincidență de nume - împreună cu familia,
merge să viziteze Castelul de la Hunedoara. La Castelul de la
Hunedoara, atât ISU, cât și cei de la Salvare, nu o să poată avea în
permanență oameni acolo în fiecare sâmbătă și duminică, oameni de
specialitate, cu mașini pe care le avem în dotarea consiliului județean.
Și pentru cei care ați uitat cumva, consiliul județean are în dotare 9
asemenea mașini, de performanță ultimă, dacă pot spune așa, și
putem asigura, din punct de vedere medical, Castelul de la Hunedoara.
Așa putem asigura la fiecare UAT din județ, când au meciuri de fotbal,
când ISU și SMURD și alții nu pot să meargă rapid, facem în așa fel
încât să se știe numărul de telefon și Salvital să poată fi de folos tuturor
cetățenilor din județul nostru.
Ba mai mult, dacă erați atenți și nu mai discutam din punct
de vedere politic și de ambiții personale sau politice, am mai discutat și
că vorbim în această activitate despre telemedicină. Și o să-l rog pe
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domnul doctor Demeter, consilier județean, să ne explice ce înseamnă
telemedicina din această activitate.
Și vreau să vă mai spun, domnilor consilieri, că trebuie să
fim mândri că la această activitate a subscris domnul Profesor Săndesc
Dorel, un eminent medic, eminent profesor universitar, care și acum
câteva zile a venit în județul Hunedoara cu o caravană, din proprie
inițiativă, pentru a merge în comuna în care s-a născut să facă
vaccinarea anticovid. Iar unii, din proprie inițiativă, s-au dus să se
filmeze acolo, în comună, chiar dacă nu aveau nici un aport, dar dă
bine în poză pentru electorat: uite ce fac eu! Eu am refuzat să mă
filmez, pentru că nu am avut nici o activitate, nici măcar un aport cât de
mic, în această activitate. Dar și ceilalți care s-au filmat și dădeau bine,
și în zâmbet, și în strânsori de mână, s-au dus. Hai să evităm, să nu
facem poze pe seama necazului oamenilor! Dacă domnul profesor
Săndesc Dorel și-a permis să ajute județul Hunedoara, pentru că este
născut și crescut în comuna Orăștioara, nu știu de ce alții își permit
doar să meargă la poze și să posteze, vezi Doamne! cât sunt de
frumoși. Pot să posteze poze, de exemplu, dacă ar prinde un câine pe
stradă și ar face un gest deosebit: l-ar lua în brațe și l-ar duce la cei
care preiau aceste animale fără stăpân. Da, am făcut un lucru deosebit
și mă pot lăuda cu el. Dar să mă laud cu lucruri pe care eu nu le-am
făcut, asta nu pot să fac.
De asemenea, încă o dată reiterez faptul că noi astăzi
votăm statutul, nu statul de funcții. E diferență ca între cer și pământ,
pentru cei care doriți să înțelegeți. Dacă mai sunt alte comentarii?
Demeter Ioan:
Domnule președinte, fiindcă ați pomenit numele meu, ca
medic și ca profesionist …
Nistor Laurențiu:
Nu am pomenit numele dumneavoastră, v-am rugat să
interveniți, în calitate de consilier județean, dar și de medic, fiindcă știți
ce înseamnă și să ne explicați și nouă această activitate.
Demeter Ioan:
Corect. Aș începe prin a spune că sunt surprins în mod
neplăcut că, la nivel de consiliu județean, unii din consilierii județeni, în
loc să susțină și să voteze cu două mâini o astfel de inițiativă
deosebită, care să deservească asistența medicală și să crească
accesul la serviciile medicale pentru populația din zonele rurale și greu
accesibile, vin cu niște argumente și găselnițe, pentru a nu vota
această inițiativă.
Domnule președinte, aș dori să completez ceea ce ați spus
dumneavoastră. Chiar ieri am avut o discuție cu domnul profesor
Săndesc, care mi-a spus așa: cu această telemedicină, în județul
7

Hunedoara vom face lucruri extraordinare. L-am citat pe domnul
profesor. Telemedicina înseamnă transmiterea de date prin sistem
informațional și sigur că pentru aceasta solicită Salvital fonduri de la
consiliul județean și nu pentru a face instrucții, instructaje și activitate
didactică. Sigur, și astea sunt importante, dar pentru a ne putea asigura
infrastructura necesară transmiterii datelor medicale, de la pacienți
către profesioniști și, la urmă, în sens invers, a recomandărilor
medicale către pacienți, fiind o modalitate foarte ieftină, rapidă și
eficientă de asistență medicală.
Această activitate de telemedicină se va putea extinde, de
la telemedicina rurală, la telemedicină radiologică și așa mai departe.
Are multe segmente și nu aduce decât o completare la ceea ce face la
ora actuală spitalul județean, ambulanța și așa mai departe. Vă spun
categoric: la ora actuală, nici spitalul, nici ambulanța, nici chiar
SMURD, nu pot acoperi în integritate necesitățile medicale, începând
de la transport și terminând cu asistența medicală și cu recomandările
medicale, cu asistența medicală curativă și profilactică. Este loc de mult
mai multe unități sanitare și ONG care doresc să se implice în mod
activ în această problemă.
Nu vreau să dezvolt subiectul, doar că eu consider că
suntem datori, în momentul în care cineva dorește, cineva care este în
cunoștință de cauză, care are o anumită experiență și care a
demonstrat și prin proiectul SMURD – fiindcă Salvital a fost cel care a
introdus SMURD în județul Hunedoara și tot așa au fost uni care, cu o
notă peiorativă în glas, m-au întrebat dacă cred că va funcționa
vreodată SMURD în județul Hunedoara și au încercat să se opună și
atunci. S-au înșelat.
Și acum vă invit, dragi colegi, să judecați corect și să dăm
posibilitatea cetățenilor din anumite zone ale județului Hunedoara să
aibă acces la serviciile medicale, la fel cu toți cetățenii din județul
Hunedoara. Vă mulțumesc.
Mutulescu Marius:
Pot să-i răspund domnului doctor? Vreau doar să-i spun că,
conform Legii nr.350/2005 privind finanțarea ONG și a societăților nonprofit, Salvital poate să acceseze fonduri din partea consiliului județean
pe această lege. Mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Asta știam și fără să mai faceți dumneavoastră precizarea,
dar am acceptat să o spuneți ca să mai pierdem din timp vorbind.
Zvîncă Adrian:
Aș vrea să intervin și eu, dacă se poate. De principiu, cred
că ar fi păcat să se piardă resursa umană și resursa materială a
Asociației Salvital. Cred că ar fi oportună activitatea asta, îndreptată
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spre zonele care sunt oarecum defavorizate. Doar un singur aspect aș
vrea să semnalez: sunt 20 de paramedici și șase membri în consiliul
director. Dacă nu se are în vedere o mărire a numărului de personal, mi
se pare cam mare consiliul director pentru o activitate atât de mică. Vă
mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Este posibil ca în viitor să mai analizăm toate aspectele pe
care le-ați sesizat dumneavoastră.
Fekete Zoltan Iosif:
Acum aproximativ un sfert de oră, în urma solicitărilor, am
primit statul de funcții de la Salvital. Aici apare că au 8 paramedici, deci
nu 20. Din totalul de personal, care este, într-adevăr, de 20 persoane,
sunt 8 paramedici. Nu mai spun că din cei opt, probabil, șapte sunt cei
care au căzut testul psihologic la momentul când au vrut să se
transfere la ISU. Cu opt persoane nu cred că se poate face mai mult
decât să se cheltuiască bani. Opt persoane, din care 7 au picat testul
psihologic, nu fac decât să cheltuiască bani.
Mai mult, am primit necesarul de cheltuieli estimate pentru
anul 2021. Dintr-un total estimat de 2.100 mii lei, peste 1.600.000 sunt
estimate drept cheltuieli cu salarizarea. Așa cum spunea și domnul
consilier Mutulescu, pe proiecte se pot obține bani, finanțare, dar ce se
încearcă astăzi este, după părerea mea umilă, abonament la banii
publici. Mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Sigur că obișnuința dumneavoastră politică, a celor de la
USR este să vă gândiți numai la abonamente politice. Asta și faceți în
prezent și în guvern
Fekete Zoltan Iosif:
Nu am făcut nici o declarație politică nu mă acuzați de ce
nu am făcut!
Nistor Laurențiu:
Domnule consilier, eu nu v-am întrerupt. Vă rog să vă intrați
în ordine și disciplină! Altfel, vă rog să-l deconectați, dacă nu ne
înțelegem. Eu nu v-am întrerupt pe nici unul și nu îmi permit să vă
întrerup.
Trebuie să vedem altfel înființarea acestei asociații numite
Salvital, nu numai în ideea propagandistică, să facem cât de multe, că
suntem înșurubați la banii publici. Acești bani publici care se vor cheltui
prin Salvital vor fi decontați și vom ști în fiecare lună ce s-a cheltuit, ce
s-a făcut cu ei și câte acțiuni vor fi făcute. Așa este bine s-o facem.
Dorim transparență maximă și din partea conducerii Salvital și promit
eu că o să le cer, cel puțin trimestrial, să ne prezinte în fața consiliului
județean situația financiară și nu numai, ci și ce acțiuni au făcut. Dacă
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vreodată voi avea vreo reclamație de la vreun primar că au fost
solicitați la o acțiune și nu s-au dus, sigur că o să stăm de vorbă cu ei.
Vă mulțumesc.
Întrucât unii s-au retras, alții se mai gândesc sau unii sunt
convins că după ședința de astăzi veți merge la Primăria Deva și o să
spuneți că n-o să vrem să ne facem de rușine și să nu avem o
asemenea activitate și o să vă reveniți la ce ați făcut ieri.
Nemaifiind alte intervenții la acest punct, se supune la vot
prin apel nominal proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului
actualizat al Asociației Salvital Hunedoara
Domnul consilier județean Demeter Ioan nu participă la
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul de voturi
exprimate la acest punct este 31.
- Bădin Ion: pentru
- Bălănesc Doinița Maria: pentru
- Bârea Vasile: împotrivă
Nistor Laurențiu:
Era normal. Nici nu m-așteptam cumva. Dar o să vă doară
sufletul pentru ce-ați făcut.
Bârea Vasile:
O să mă doară pentru că sunt bani sifonați către domnul
Mărgineanu, nu pentru altceva. A rămas fără conținut …
Nistor Laurențiu:
Am înțeles. Dacă sifonam spre un membru PNL, nu era nici
o problemă.
- Bogdan Sever: pentru
- Chiș Alexandru: pentru
- Chivu Cristina: împotrivă
- Ciodaru Dacian Iulian: pentru, cu amendamentul ca în
perioada următoare numărul paramedicilor să crească și să
depășească numărul TESA.
- Coltescu Marin: pentru
- Dunca Victoria Alina: pentru
- Fekete Zoltan Iosif: împotrivă
- Gligor Dorin Oliviu: pentru
- Goia Marcel Adrian: împotrivă
- Hirghiduși Ion: pentru
- Iovănescu Alin Cosmin: pentru
- Ivăniși Maria: pentru
- Logofătu Daniela Maria: împotrivă
- Mate Marta: împotrivă
- Micula Dacian Claudiu: împotrivă, doar că am cerut și eu
organigrama și salariile, proiecția de buget pe 2021 și
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bugetul pe 2020, dar nu le-am primit nici acum. Am dori să
le impunem și puțină transparență celor de la acest
serviciu.
- Mutulescu Marius: împotrivă
- Muzsic Robert Eugen: pentru
- Nistor Laurențiu: pentru
- Pârvuța Gabriel Ionuț: pentru
- Popa Dorin Ioan: împotrivă, pentru că bugetul preconizat
nu o să vă ajungă nici pentru salarii, pentru plata celor 20
de oameni, nicidecum pentru investiții.
Nistor Laurențiu:
Dați-ne voie, domnule Popa, să coordonăm această
activitate și să vedem cum își fac datoria cei din Salvital. Și sunt
convins că o să vă convingeți și dumneavoastră că toate măsurile luate
vor fi pentru oameni și o să regretați pe urmă că ați votat împotrivă.
Popa Dorin Ioan:
Dar nu cu cei trei lei pe care i-ați pus dumneavoastră, din
partea consiliului județean. Nu ajung, o să vedeți.
Nistor Laurențiu:
Dar cât ați fi vrut să punem?
Popa Dorin Ioan:
Cât să ajungă și pentru investiții, și pentru ce mai trebuie
făcut, nu doar cât să plătești 20 de oameni.
Nistor Laurențiu:
Domnule Popa, aveați astăzi la îndemână să spuneți
consiliului județean să pună cinci lei și să fi votat și PNL și iată, noi ne
conformam. Dar dacă veniți doar cu critici și cu voturi împotrivă, ce să
facem? Nu am știut că sunteți de acord cu mai mult, că o făceam.
Popa Dorin Ioan:
Poate, dacă era bugetul mai mare, eram de acord. Așa,
sunt împotrivă.
Nistor Laurențiu:
Am înțeles. Dar facem bugetul mai mare cu contribuția
municipiului Deva.
Popa Dorin Ioan:
O să vedem.
Nistor Laurențiu:
Sunt convins. La ultima ședință AGA, reprezentantul
Primăriei Deva a spus foarte clar că-l convinge să nu mergem cu 50
bani, ca la biserică, ci cu un leu. S-a cerut un leu pentru Deva, pentru
că are bugetul cel mai mic din județ.
- Rus Ioan: pentru
- Socaci Andrei: pentru
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- Suciu Ancuța Elena: pentru
- Șpan Ioan: pentru
- Ștaier Ioan Dumitru: pentru și aș argumenta, cu
convingerea că Salvital va rămâne în continuare. Îmi aduc
aminte că în 2003 am făcut parte din primul comitet de
inițiativă, când am început să construim Salvital împreună
cu doctorul Arafat.
- Ștefănie Maria: pentru
- Țambă Alin Adam: pentru, cu rugămintea pentru colegii de
la PNL, USR și UDMR să-i convingă pe colegii lor din
Consiliul Local Deva să dea cei 80.000 lei din bani publici,
cu care vor să facă sediu USR la Deva, să-i dea pentru
telemedicină, că suntem în situație de pandemie.
Nistor Laurențiu:
Dumneavoastră spuneți ceva care pentru mine este o
surpriză. Eu știu că și noi, Partidul Social Democrat, am cumpărat
sediul PSD, dar l-am cumpărat într-o stare jalnică și ni l-am făcut noi.
Se pare că la Deva prima dată renovăm și pe urmă le dăm. Asta e
treaba dumneavoastră.
- Zvîncă Adrian: pentru, în ideea în care se va face un
management care să ducă Salvital la un nivel performant.
Nistor Laurențiu:
Am înțeles și vă promit în mod solemn, domnule Zvîncă, că
voi fi cel mai aprig supraveghetor al acestei acțiuni. Dacă nu-și va face
datoria, așa cum am înființat-o, tot noi, consiliul județean, o putem
desființa. Dacă nu-și fac datoria față de cetățenii județului Hunedoara,
față de uat care contribuie la bunul mers al acestei activități.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 22 voturi pentru, și 9
voturi împotrivă (Bârea Vasile, Chivu Cristina, Fekete Zoltan Iosif, Goia
Marcel Adrian, Logofătu Daniela Maria, Mate Marta, Micula Dacian
Claudiu, Mutulescu Marius, Popa Dorin Ioan).

II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului
de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
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Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport,
tineret, sănătate, protecție socială.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nefiind intervenții la acest punct, se supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de
Pneumoftiziologie Geoagiu:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului
de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara – 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.
Nefiind intervenții la acest punct, se supune la vot proiectul
de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene
”Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
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IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în
administrarea Spitalului Județean de Urgență Deva a unui spațiu
imobiliar aparținând domeniului public al Județului Hunedoara.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport,
tineret, sănătate, protecție socială.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nefiind intervenții la acest punct, se supune la vot proiectul
de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de
Urgență Deva a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului 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 31.
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

V.
Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.28/2021 privind trecerea
unor imobile din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul
public al Comunei Totești.
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
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lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor
istorice și de arhitectură.
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome,
turism.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nefiind intervenții la acest punct, se supune la vot proiectul
de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.28/2021 privind trecerea unor imobile din domeniul
public al Județului Hunedoara în domeniul public al Comunei Totești:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind preluarea,
inventarierea și înscrierea în domeniul public al Județului Hunedoara a
cetăților dacice din Munții Orăștiei – monumente istorice cuprinse în
Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
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 Ștefănie Maria prezintă avizul
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport,
tineret, sănătate, protecție socială.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
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Chivu Cristina:
În primul rând aș vrea să salut faptul că ați continuat
această inițiativă, pornită de înaintașii dumneavoastră, ca să spun așa.
Mă bucur foarte mult să văd că cetățile dacice vor fi puse în adevărata
lor valoare. Dar aș avea trei punte pe care nu le-am observat în
documentația pe care ne-ați adus-o și aș vrea să țineți oarecum cont
de ele.
În primul rând, am observat că așezarea Fețele Albe nu
apare niciunde. Nefiind un monument UNESCO și fiind oarecum parte
din situl Sarmizegetusa, pentru că este așezarea unde locuiau practic
cetățenii Sarmizegetusei, aș vrea să ne gândim la un aspect prin care
să poată fi cuprinsă în acest proiect.
La punctul doi aș vrea să menționez faptul că, dintre cele
patru cetăți noi care vor intra în administrare, unele sunt chiar sută la
sută în fond forestier și trebuie avut grijă, pentru că procedurile de
scoatere din fond forestier, pentru a se putea face defrișări și
amenajări, vor dura. Poate se pot începe în același timp, ca să ne
mișcăm mai repede.
Și, în același timp, este vorba de evaluarea contabilă a
cetăților, pentru că astăzi recepționăm doar niște planuri. Știu că și
evaluarea durează foarte mult. Pentru Sarmizegetusa a durat undeva
la șapte ani. La fel, aș vrea să știu dacă nu se poate pleca în același
timp cu ele, ca să facem un fel de multitasking și să ne mișcăm un pic
mai repede, să nu dureze iarăși ani de zile până vom reuși să le facem
vizitabile, să le punem în valoare cu adevărat. Vă mulțumesc.
Țambă Alin Adam:
Dacă-mi permiteți și mie domnule președinte, cetatea
Fețele Albe nu se poate prelua. Din fundamentarea proiectului de
hotărâre se poate observa că se face referire la Legea nr.23/2020.
Aceasta prevede foarte clar că este vorba de cetățile monument
UNESCO, în speță cele patru cetăți prinse în proiectul de hotărâre.
Deci, și dacă voiam să băgăm Fețele Albe, nu puteam, pentru că legea
în baza căreia le luăm, Legea 23, prevede nominal fiecare cetate.
În al doilea rând, tot ce ține de partea legată de fondul
forestier, acolo va trebui și o dezbatere publică. Pentru că, le amintesc
colegilor din consiliul județean, în anii trecuți au existat probleme foarte
multe cu asociații și ONG, care s-au împotrivit destul de mult la tot ce
înseamnă scoaterea unor terenuri din fondurile forestiere și lucrări de
defrișare care să aibă loc în aceste monumente UNESCO. Acolo va fi o
problemă mai complicată.
În ce privește partea legată de valoarea contabilă, noi
trebuie să spunem că ne interesează în primul rând partea legată de
exproprieri. Și, prin acest proiect de hotărâre, noi inițiem practic
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exproprierea și sperăm ca în trei-patru luni de zile vom fi și întabulați în
cartea funciară cu aceste cetăți. Eu zic că abia apoi trebuie să vedem
care este modalitatea de a reuși să restaurăm acele obiective, cu atât
mai mult cu cât noi avem, în acest moment, prin grija domnului
președinte Laurențiu Nistor, o colaborare foarte bună și o posibilitate de
a introduce cetățile în programul național de restaurare, care se
derulează prin Institutul Național al Patrimoniului, aflat în grija
Ministerului Culturii. Din cauza asta cred că e important să finalizăm
procedura legată de întabulare și de expropriere. Asta este prioritatea
în acest moment, urmând ca apoi să vedem ce facem.
Încă o dată: nu putea fi băgată așezarea de la Fețele Albe,
din cauză că Legea 23 … o lege la care trebuie spus răspicat, că ne
place sau nu, că parlamentarii PSD din județul Hunedoara au muncit în
ultimii patru ani, nu predecesorii domnului Nistor de la alte partide în
consiliul județean Hunedoara. Și să facem diferența între ce înseamnă
Sarmizegetusa, care este proprietatea Statului Român, și aceste cetăți,
care vor fi proprietatea județului Hunedoara. Din nou: parlamentarii
PSD ai județului Hunedoara au muncit la această lege și li se
datorează o mare parte din reușita acestui proiect. Mulțumesc.
Chivu Cristina:
Doar o completare, dacă-mi dați voie! Știu că este legea
domnului Sălan și-i mulțumesc și apreciez implicarea dânsului, știu
acest lucru. Dar încercarea de aducere la consiliul județean a început
undeva prin 2011, dacă-mi amintesc eu bine, înainte să intre chiar
Sarmizegetusa, care a fost prima, a fost oarecum pilotul. Dar acum nu
ne asumăm chestii politice. Eu făceam doar o mențiune, pentru că da,
știu că Fețele Albe nu este monument UNESCO și nu poate fi cuprins
în acest proiect. Dar, așa cum am spus, să încercăm să găsim o
variantă paralelă, să mergem în paralel cu ele, să nu rămână Fețele
Albe pe dinafară.
Țambă Alin Adam:
Aici o să vă rog pe dumneavoastră, eventual, să faceți apel,
pentru că sunteți la guvernare. De guvernare avem nevoie. Dacă puteți
face lucrul acesta, atunci înseamnă că le vom prelua pe toate.
Chivu Cristina:
Sigur. Putem să ne întâlnim, să discutăm și să vedem ce
pot să fac și eu, cu ce pot să contribui. Vă mulțumesc, domnule
vicepreședinte.
Popa Dorin Ioan:
Domnule președinte, avem – zic eu - probleme la siturile
arheologice în ce privește administrarea. Și problema este Parcul
Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina. Rațiunea pentru care a fost
creat acest parc este tocmai ca să se protejeze siturile și zona
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arheologică și arealul lui se suprapune exact cu arealul zonei
arheologice a siturilor dacice.
Ce vreau să vă aduc în atenție? Sunt județe unde aceste
parcuri naționale sunt administrate de consiliile județene. Pot să vă dau
exemplu Geoparcul Platoul Mehedinți, administrat de Consiliul
Județean Mehedinți, Consiliul Județean Neamț administrează Parcul
Național Ceahlău și așa mai departe. Eu cred că n-ar fi lipsit de interes
să încercăm să trecem Parcul Natural Grădiștea Muncelului –
Cioclovina în administrarea consiliului județean. Poate chiar la o secție
a noii direcții înființate în ședința trecută.
Asta ne-ar ajuta foarte mult la a reduce un pic birocrația, să
nu mai umblăm după avize, pentru că orice vrem să facem în acest
areal. Orice lucrare vrem să facem pentru conservarea și pentru
protejarea siturilor, ne lovim de tot felul de avize pe care trebuie să le
luăm de la Parcul Cioclovina. Ori nu mi se pare corect să umblăm unii
după alții tot timpul și birocrația să primeze. Plus de asta, chiar locuitorii
din zonă, ca să-și defrișeze pășunile, tot timpul au nevoie de tot felul de
avize de la Parcul național, ceea ce îngreunează foarte mult viața
locuitorilor și ne va îngreuna și nouă activitate.
Cu siguranță vrem să conservăm aceste situri arheologice
și să facem acolo ceva lucruri bune. Și eu zic că această luare în
administrare s-ar putea face foarte ușor, pentru că parcul este al
Ministerului Mediului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor.
Eu cred că, dacă s-ar rezilia contractul de administrare între minister și
regie și ni l-ar da nouă în administrare, ar fi un lucru destul de simplu și,
de la înălțimea funcției dumneavoastră, cred că veți putea ușor rezolva
problema asta și să ne facem o viață mai ușoară. Oricum, Regia
Națională a Pădurilor, din cauza căderii prețului lemnului, este într-o
situație destul de dificilă și cred că ar fi momentul oportun să facem
această intervenție. Mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Vreau să îi mulțumesc sincer doamnei Cristina Chivu pentru
propunerile făcute și niciodată nu sunt adeptul să spunem nu de la
început. E o idee bună și asta, o s-o gândim în continuare pentru a
putea fi preluată cetatea de la Fețele Albe.
Dragi colegi, eu nu sunt nici continuatorul, sunt cel care mam zbătut, dar niciodată nu am spus-o public, inclusiv pentru preluarea
cetății Sarmizegetusa. Vă pot spune acum, fiindcă ați adus în discuție,
ca să nu credeți că rămân cumva repetent la aceste lucruri, că până
când nu am adus comisia UNESCO din Senatul României, nu a fost
posibil să facem toate demersurile pentru a obține trecerea în
patrimoniul și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a
acestor cetăți. Din păcate, un președinte de comisie din Camera
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Deputaților, care de profesie este și preot, trebuia să fie primul care să
înțeleagă că istoria poporului român nu o putem lăsa deoparte. Cine
nu-și cunoaște istoria este ca un copil orfan de ambii părinți. Cam așa
trebuie să înțeleagă și domnul președinte de comisie din Camera
Deputaților și sper să înțeleagă, în cele din urmă.
Sunt conștient și vă rog să înțelegeți și dumneavoastră că
ne legăm o piatră mare de gât, prin preluarea acestor cetăți. Eu nu am
fost de acord să le preluăm și să le lăsăm în continuare în distrugere.
Eu am fost de acord să le preluăm și să acționăm în așa fel încât
distrugerea lor să nu mai fie posibilă, să luăm toate măsurile posibile
pentru a evita distrugerea acestor vestigii care, într-adevăr,
demonstrează etnogeneza poporului român, dacă mai este cazul. Și o
să le demonstrăm altora că suntem de mai multe mii de ani decât spun
ei, care s-au dat jos, au descălecat pentru puțin timp și au plecat.
Problema este că acuma-mi dau seama că, dacă punctul
acesta, pe care l-am discutat astăzi, era înaintea ședinței anterioare,
când am aprobat înființarea administrației cetăților, eram în
unanimitate. Atunci ni s-a spus foarte clar că nu facem altceva decât să
angajăm clientelă politică. Dragi colegi, comasarea celor trei-patru
activități n-a făcut altceva decât să le aducă sub o singură conducere.
Nu s-au înființat alte posturi, doar am luat la un loc toți oamenii, toată
activitatea care era dispersată în mai multe subordini.
De data aceasta, sper că am făcut un lucru foarte bun și
această direcție nou creată sper să ne aducă beneficii pentru noi,
pentru județul Hunedoara. Trebuie să facem eforturi deosebite, inclusiv
pentru ca pe fondurile europene să putem accesa program cu care să
venim și să restaurăm aceste cetăți. Sunt convins că, cu aportul
dumneavoastră, al tuturor consilierilor județeni, vom reuși să facem
acest lucru și cred eu că va fi de un real folos pentru noi, pentru județul
Hunedoara. Fiindcă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu asemenea lucruri
în județ, cum puține județe au în țară, Dumnezeu ne-a binecuvântat să
avem cu ce ne lăuda despre istoria noastră. Și dacă vom ține cont de
acest lucru, nu avem decât de câștigat și cred că este bine, mai ales
când este vorba de istorie, să lăsăm la o parte politica și să cuplăm toți
la același lucru, pentru succesul nostru.
Nemaifiind alte intervenții la acest punct, se supune la vot
proiectul de hotărâre privind preluarea, inventarierea și înscrierea în
domeniul public al Județului Hunedoara a cetăților dacice din Munții
Orăștiei – monumente istorice cuprinse în Lista Patrimoniului Mondial
UNESCO:
- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
Nistor Laurențiu:
Vă mulțumesc! Iată că încet-încet mergem spre o treabă
bună.

VII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor
de bază pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională
„Administrație” din cadrul Direcției Generale de Administrare
Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome,
turism.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Chivu Cristina:
Aș vrea să intervin, domnule președinte. După cum știți, și
la ședința anterioară am votat împotriva înființării acestei direcții. Nu că
nu înțeleg ce doriți să faceți, adică apreciez faptul că doriți, nu să
restructurăm, ci să adunăm într-o singură direcție și să fie mai ușor de
gestionat aceste cetăți, dar sunt niște puncte care nu mi se par în
regulă. De exemplu, faptul că ați luat din patrimoniul Muzeului Culturii și
Civilizației Dacice niște colecții și niște obiecte de patrimoniu care,
intrând în administrarea acestei Direcții Generale de Administrare
Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, cred că ar
trebui să aibă niște autorizații de la Ministerul Culturii, pentru că ele vor
funcționa ca și muzee. Aceste autorizații eu nu știu să fi fost emise. Și
nu știu dacă ați reușit între timp să fie avizată direcția. Sper că da.
Vizavi de aceste sume de bani care vor fi date angajaților,
mie mi se par puțin cam mari. Mi-am permis să dau niște telefoane și
să-l întreb pe domnul profesor care mi-a coordonat mie dizertația,
profesor universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara, care
lucrează din 2016 ca lector, și are un salariu brut de 8.892 lei.
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Managerul muzeului are un salariu de 7.899 lei, iar în acest proiect de
hotărâre noi propunem ca directorul general al acestei noi direcții să
aibă un salariu de 13.460 lei. Mi se pare puțin cam mare, având în
vedere faptul că încă nu au început să muncească practic, nu și-au
intrat în toate atribuțiunile și nu putem face o evaluare a performanței.
Dacă noi plecăm de la acest salariu, dacă performanțele vor fi foarte
bune, vom crește salariul, nu? Haideți să încercăm … acum știți,
suntem liberali, dacă tot facem și politică, domnul Cîțu a spus să
încercăm să mai reducem cheltuielile, nu să plecăm direct cu ele foarte
mari, la care se mai adaugă sporuri și bonusuri. Eu îmi doresc ca
doamna Liana Ștaier – am înțeles că este nepoata domnului coleg
Ștaier – care este directoare, să aibă un salariu foarte mare și să se
ridice la nivelul acestei salarizări, să fie bonusată în caz că lucrurile vor
merge foarte bine, dar asta vom vedea doar după ce va începe munca.
Deci grupul de consilier PNL va vota împotriva acestui
proiect de hotărâre.
Țambă Alin Adam:
Dacă-mi permiteți, o dată ce s-a făcut vorbire de angajații
consiliului județean, trebuie să spunem că postul de director la ADEH
este blocat. Iar doamna Cristina Chivu se află într-o mare confuzie:
directorul ADEH la ora actuală este doamna primar de la Vălișoara,
postul este blocat. În al doilea rând, dacă este să intrăm pe salarizarea
personalului din învățământul universitar, domnișoara Chivu, să știți că
de la salariul de bază se pleacă cu un spor de 10% pentru fiecare
lucrare de doctorat coordonată de un cadru universitar. Asta-i altceva.
În al treilea rând, nu este Muzeul Culturii și Civilizației Dacice, este
Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Sunteți totuși arheolog. Îmi pare
rău că dumneavoastră, ca și consilier județean, nu știți numele
muzeului. Și în al patrulea rând, să știți că nu s-a luat nici un obiect de
patrimoniu, îmi pare rău că faceți confuzii din nou.
Chivu Cristina:
Și colecțiile de la Brad, și Colecțiile de la Aurel Vlaicu?
Țambă Alin Adam:
Vă rog frumos! Eu nu v-am întrerupt. Noi nu am preluat nici
măcar un obiect de la muzeu. Atenție: noi am preluat un patrimoniu fix,
am preluat niște clădiri. Și vom putea prelua, eventual, organigrama.
Într-adevăr, așteptăm acum răspunsul unei comisii. Dar, pentru tor ce
am făcut, am avut un aviz de legalitate. Lucrurile sunt mai mult decât
perfect legale. Chiar dacă sunteți obișnuită, din ani dinainte de 2016, cu
anumite practici, să știți că în momentul acesta lucrurile sunt destul de
transparente. Oricum, mă deranjează că nu știți numele muzeului de la
Deva. Asta mă deranjează, pentru că este direct în subordinea
consiliului județean și dumneavoastră sunteți arheolog. E păcat. Iar în
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ce privește partea de directori, nu vă jucați cu numele, pentru că puteți
știrbi prestigiul unei persoane, fără ca aceasta să aibă vreo vină. Vedeți
că ADEH nu are director. Directorul de la ADEH, în momentul acesta,
este primar, iar postul este blocat.
Chivu Cristina:
Eu nu vorbeam despre ADEH, vorbeam despre direcția
care tocmai s-a înființat.
Nistor Laurențiu:
Vă rog foarte mult, nu comentați între dumneavoastră, că
sunt nevoit să vă întrerup și nu mai luați cuvântul!
Țambă Alin Adam:
Cu asta închei, domnule președinte, eu îi rog pe colegi să
nu fie atât de răi, că răutatea asta nu-i bună și numai ne învrăjbește.
Cu atât mai mult cu cât putem dovedi că sunt foarte multe lucruri false,
adică au înțeles lucrurile complet greșit și nelegal. Și numai să-ți bați
joc de o persoană, să-i atribui o poziție pe care, săraca, nu o are, mie
mi se pare că se ajunge prea departe, numai așa, de dragul de a face
opoziție.
Și, doamna Cristina Chivu, Cîțu a spus să faceți și
telemedicină, iar la punctul 1 ați votat împotrivă. Nu mai folosiți numai
cum vă convine parte politică, folosiți-o tot timpul, fiți morali dacă vreți
să fiți morali. Mulțumesc, eu nu mai intervin.
Nistor Laurențiu:
Vă mulțumesc. Haideți să nu se încingă spiritele! Doamna
Chivu, vă apreciam foarte mult, ca și înainte, dacă nu foloseați un
nume. Și ca să nu-l uitați cumva, e Cîțu. Cîțu e obișnuit să taie, numai
să taie cu coasa, să taie cu barda, să taie cu totul, dar nu să vină cu
ceva nou. Salariile care au fost date astăzi, prin acest proiect de
hotărâre pe care noi îl aprobăm – bine, unii o să fiți împotrivă, dar sunt
convins că și PNL, după ce le explicăm, o să fie pentru – sunt salarii
aliniate la salariile consiliului județean pentru aceleași funcții: funcția de
director, director executiv sau consilier. Nu sunt alte funcții, înființate cu
salarii mai mari. Deci sunt funcții echivalente cu funcțiile actuale din
consiliul județean. Sigur că nu pot să vă spun, nu le-am votat eu atunci,
dar mulți dintre dumneavoastră le-ați votat și eu nu o să vă fac
reproșuri pentru asta. Așa prevede legea, așa le-ați votat și este bine.
Funcțiile care astăzi sunt înființate în această direcție sunt
echivalente ca și salariu cu funcțiile similare din consiliul județean. Nu
s-a trecut mai mult la unul pentru că, vezi Doamne, îl cheamă Nistor.
Dacă ați fi auzit vreun nume de Nistor acolo, imediat ați fi spus că-i
vărul lui Nistor sau … Noi trebuie să-i lăsăm pe vărul nu știu cui sau pe
nepoata cuiva, trebuie să vedem dacă omul respectiv își face datoria
sau nu.
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Doi: să-mi spuneți și mie, dacă v-ați documentat, dacă
muzeul din Deva a preluat cumva, cu avizul Ministerului Culturii, ceea
ce noi astăzi trecem în administrarea și în gestionarea noii direcții pe
care am înființat-o. Vă spun eu: nu! În plus, faptul că nu era o entitate
care să administreze aceste lucruri care trebuie să facă parte din
promovarea județului – nu de muzeu și ceea ce trebuie să se ocupe
muzeul – este normal. Oamenii care sunt acolo, la muzeu, nu vor fi dați
afară. Vor fi preluați, toți, la această direcție. Și muzeul nu avea nimic
comun cu unele activități pe care, astăzi, le preluăm la această direcție.
Mai este încă o treabă cu această direcție nou înființată și
vă rog s-o înțelegeți! Că probabil iar o să ziceți că am înființat-o – cum
ați spus-o deja unii dintre dumneavoastră – să angajăm pcr: pile,
cunoștințe, relații, nepoate, amante nu știu de care. Vă înșelați, fiindcă
nu este nici un loc liber. Prin comasare, toate locurile sunt ocupate.
Dar vă pun o întrebare, domnilor consilieri, s-o judecați
dumneavoastră, s-o analizați. În momentul în care preiei o activitate
nouă de la Ministerul Culturii, nu este normal să ți se da și un număr de
posturi pentru această activitate? Pentru această activitate, Ministerul
Culturii avea 30 de posturi bugetate. Noi, consiliul județean, le-am
cerut, fiindcă nu putem să administrăm cetățile dacice preluate, fără
oameni de specialitate. Nu oameni care flutură steagul libertății pe nu
știu ce cetate, nu oameni care poartă un tricou nu știu de care. Oameni
profesioniști, cu care să putem discuta. În așa fel încât cei de la
universitățile specializate pe probleme de arheologie, să aibă cu cine
discuta. Deci gândiți-vă ce ar fi dacă noi preluăm aceste cetăți și le
preluăm astăzi - că este clar că se împlinește anul și avem obligația să
le preluăm – cu cine o să le administrăm? Pentru că nu o să putem
rupe din alte servicii din cadrul consiliului județean, ca să creăm locuri
pentru această direcție.
Această direcție a luat ființă și am fost de acord și m-am
zbătut foarte mult - așa cum ați spus-o și dumneavoastră - să preluăm
cetățile. Dar când preiei o activitate nouă de la un minister … și
ministerul abia a așteptat să scape de ele, de administrarea cetăților,
că și așa n-au făcut nimic. Și cred că constatați mai bine decât mine că
cetatea de la Sarmizegetusa, de când a fost preluată de consiliul
județean, e păzită, sunt căi de acces formidabil de bune, sunt fel de fel
de reflectoare care luminează și noaptea, ba mai mult, nu s-a mai
săpat o groapă. Timp în care în celelalte, într-un singur an de zile, s-au
săpat 400 de gropi. Probabil, în cele 400 de gropi voiau să pună flori.
Dar știți dumneavoastră ce căutau.
Deci vom lua în administrare aceste cetăți, suntem hotărâți
să punem pază, să facem tot ce este posibil, iar orice turist care vrea
să viziteze una dintre aceste cetăți, să aibă efectiv posibilitatea să
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meargă în condiții deosebite. De aceea trebuie să ne zbatem, indiferent
de partide politice, să ne zbatem să obținem acest număr de personal,
să-l putem încadra și să putem gestiona aceste cetăți. Fiindcă domnul
Popa spunea foarte clar: domnule, aceste cetăți dacice din Munții
Orăștiei trebuie să fie mândria noastră, a județului Hunedoara. Și aș
vrea să vă spun, să vă reamintesc unora, în 2016 am fost cel care, pe
scena de la Costești, am propus înființarea Muzeului Civilizației Dacice
la Orăștie. Iată că Dumnezeu a făcut de așa natură încât să propun în
2016 și în 2021 să mă ocup de el. Asta-i viața! Dar trebuie să ne
ocupăm de așa natură încât, cu adevărat, județul Hunedoara să fie
promovat așa cum trebuie, pe harta țării și nu numai. Și în străinătate,
și în Europa, și în Uniunea Europeană, și în orice stat, să se audă de
România și ce vestigii importante avem noi, la nivelul județului
Hunedoara. Este o mândrie a noastră să putem face așa ceva.
Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se
supune la vot, prin apel nominal, proiectul de hotărâre privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională
„Administrație” din cadrul Direcției Generale de Administrare
Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara:
- Bădin Ion: pentru
- Bălănesc Doinița Maria: pentru
- Bârea Vasile: mă abțin
- Bogdan Sever: pentru
- Chiș Alexandru: pentru
- Chivu Cristina: împotrivă
- Ciodaru Iulian Dacian: pentru
- Coltescu Marin: pentru
- Demeter Ioan: pentru
- Dunca Victoria Alina: pentru
- Fekete Zoltan Iosif: împotrivă
- Gligor Dorin Oliviu: pentru
- Goia Marcel Adrian: împotrivă
- Hirghiduși Ion: pentru
- Iovănescu Alin Cosmin: pentru
- Ivăniși Maria: pentru
- Logofătu Daniela Maria: mă abțin
- Mate Marta: mă abțin, domnule președinte, făcând o
analogie cu salariile din învățământ.
Nistor Laurențiu:
Vă povestesc și de salariile din învățământ, dacă este
cazul. Putem povesti mult, dar pe urmă o să spuneți că am dreptate.
- Micula Dacian Claudiu: împotrivă
- Mutulescu Marius: mă abțin
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Muzsic Robert Eugen: mă abțin
Nistor Laurențiu: pentru
Pârvuța Gabriel Ionuț: pentru
Popa Dorin Ioan: mă abțin, din solidaritate cu salariile din
mediul privat.
Nistor Laurențiu:
Deci vă abțineți domnule Popa. N-are nimic privatul cu
salariile acestea.
Popa Dorin Ioan:
Are, domnule președinte, are foarte mare …
Nistor Laurențiu:
Angajați-vă la stat, domnule Popa, angajați-vă la stat!
- Rus Ioan: pentru
- Socaci Andrei pentru
- Suciu Ancuța Elena: pentru
- Șpan Ioan: pentru
- Ștaier Ioan Dumitru: pentru
- Ștefănie Maria: pentru
- Țambă Alin Adam: pentru, cu rugămintea ca cei 80 mii lei
destinați de majoritatea PNL-USR-UDMR la Deva, dacă nu
vor să meargă în telemedicină, să meargă în restaurarea
cetății Deva.
Nistor Laurențiu:
E o propunere pe care le-ați sugerat-o, dânșii decid.
- Zvîncă Adrian: pentru, dar totodată sunt de acord și cu
colegii mei de pe partea dreaptă, liberali, că salariile sunt
mari, dar nu face obiectul discuției actuale.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 22 voturi pentru, 4
voturi împotrivă (Chivu Cristina, Fekete Zoltan Iosif, Goia Marcel
Adrian, Micula Dacian Claudiu) și 6 abțineri (Bârea Vasile, Logofătu
Daniela Maria, Mate Marta, Mutulescu Marius, Muzsic Robert Eugen,
Popa Dorin Ioan).
Nistor Laurențiu:
Apropo, domnule Popa, de solidaritatea cu salariile de la
privați! Îmi spunea cineva astăzi de dimineață, nu vă dau nume că nu
vreau: regret că nu lucrez în privat, fiindcă este disciplină mai multă
decât în administrația publică sau în alte domenii. Aveți dreptate,
trebuie să aici să băgăm disciplină mai multă. Cât despre doamna Mate
Marta, dacă sunteți sinceră cu mine - și văd că râdeți și sunt convins că
sunteți sinceră - dacă pentru profesori chiar nu s-a făcut nimic cu salarii
și cu toate, înseamnă că avem o problemă. Sigur că da, e posibil și mai
mult, dar asta este. Să sperăm că fiecare guvernare o să îndrepte spre
învățământ o sumă cât mai mare.
-
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Popa Dorin Ioan:
Domnule președinte, o paranteză: de 27 ani de zile lucrez
în privat. Credeți-mă, niciodată nu a fost atât de greu și ca să susții
acum în privat 20 de oameni – câți susținem noi la Salvital - se fac
eforturi deosebite și e foarte, foarte greu. Niciodată nu a fost
discrepanța aceasta. Mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Sunt convins.
Popa Dorin Ioan:
Si dacă ne-am angaja toți la stat, nu știu cine ar mai plăti
statul acesta și bugetarii.
Nistor Laurențiu:
Tot din impozitele pe salarii se vor strânge și de la stat.
Popa Dorin Ioan:
De la stat la stat e mai greu.
Nistor Laurențiu:
Ba să știți că, de la stat la stat, 100% impozitele pe salarii
se dau, că este obligatoriu; altfel intri în altă parte.
Popa Dorin Ioan:
Si se mută dintr-o căciulă în alta, că tot de la stat sunt.
Nistor Laurențiu:
Dar privatul mai poate să spună câte o lună că nu a plătit,
că le plătește pe urmă.

VIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind majorarea
alocațiilor de hrană pentru consumurile colective la Spitalul Județean
de Urgență Deva pentru pacienții internați, față de nivelul prevăzut în
Hotărârea Guvernului României nr.429/2008 privind nivelul alocațiilor
de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, cu
modificările și completările ulterioare.
Nistor Laurențiu:
Aici, înainte de a da cuvântul comisiilor de specialitate,
vreau sincer să-i felicit pe managerii de la Spitalul Județean Deva - și
cred că o să le ia exemplu și alții - care au găsit din bugetul lor, atenție:
nu din bugetul consiliului județean, ci din bugetul lor, această soluție
bună și vă spun că este bună. Nu pot să spun că e suficientă, să fie
clar; nu pot să spun că e suficientă dar, dacă an de an găsim soluții să
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creștem aceste alocații, cred că va fi bine pentru cei care sunt internați
în spitale.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe,
administrarea domeniului public și privat al județului.
Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport,
tineret, sănătate, protecție socială.
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor
omului și a libertăților cetățenești.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot proiectul de hotărâre privind majorarea alocațiilor de hrană pentru
consumurile colective la Spitalul Județean de Urgență Deva pentru
pacienții internați, față de nivelul prevăzut în Hotărârea Guvernului
României nr.429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru
consumurile colective din unitățile sanitare publice, cu modificările și
completările ulterioare:
Domnul consilier județean Demeter Ioan nu participă la
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 31.
- Cine este pentru?
- Împotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind preluarea ca venit
la bugetul local al județului Hunedoara a excedentului înregistrat la
finele anului 2020 rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli
finanțat din venituri proprii al Direcției Generale de Asistență socială și
Protecția Copilului Hunedoara.
Nistor Laurențiu:
Vreau să înțelegem cu toții: nu cumva iar să auzim că s-a
dat buget, că s-a făcut rectificare, este doar preluarea de la Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și înregistrarea ca
venit a excedentului înregistrat la finele anului 2020 rezultat din
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execuția bugetului de venituri și cheltuieli finanțat din venituri proprii ale
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Hunedoara, să nu zicem că este altceva.
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 preluarea ca venit la bugetul local al
județului Hunedoara a excedentului înregistrat la finele anului 2020
rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli finanțat din
venituri proprii al Direcției Generale de Asistență socială și Protecția
Copilului Hunedoara:
- Cine este pentru?
- Împotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).

x
Nistor Laurențiu:
Înainte de a declara închise lucrările ședinței, dacă aveți
ceva la diverse?
Micula Dacian Claudiu:
Vreau să spun ceva despre spațiul USR, că l-ați adus în
discuție și nu vreau să rămână așa.
Nistor Laurențiu:
Vă rog!
Micula Dacian Claudiu:
Știți și dumneavoastră că PSD a cumpărat cu 10.500 de
euro 114 metri pătrați și cu 10387 de metri pătrați; deci cu 100 euro
metrul pătrat. Noi, în schimb, reparăm un spațiu care nu este al nostru,
rămâne al municipiului Deva. Deci nu cred că putem să facem
comparații care să fie cum spuneți dumneavoastră, ca să ne atrageți
atenția că reparăm un spațiu care este al USR-ului. Nu este al USR28

ului, este al municipiului Deva spațiul, dar se repară. A fost un chiriaș
care…
Nistor Laurențiu:
Am înțeles și asta și am înțeles și mai multe hotărâri de la
Deva, în care la punctul numărul 2 - îmi cer scuze că poate greșesc
ordinea - la punctul numărul 2 sau 3 al ordinii de zi, reparați un spațiu
în care investiți niște bani ai municipiului Deva și la punctul 11 al ordinii
de zi îl închiriați. De ce nu am băgat invers? Il închiriem și cu asta am
terminat discuția indiferent, chiar dacă e partid.
Micula Dacian Claudiu:
Legea nu ne permite să facem reparații în spațiul primăriei,
nu este spațiul nostru.
Țambă Alin Adam:
Hopa! deci dacă e spațiul dumneavoastră, nu vă mai
permite legea?
Micula Dacian Claudiu:
Păi dacă vreți, fac o cerere către consiliul județean, să ne
dea și nouă un spațiu cu 100 euro metru pătrat în centru, că-l
cumpărăm, nu e o problemă, cu 5000 euro cumpărăm și noi 50 și ceva
de metri pătrați. Nu e bine așa?
Nistor Laurențiu:
Auziți, domnule Micula, eu vă respect, știți bine.
Micula Dacian Claudiu:
Si eu vă respect, mai ales pentru faptul că nu v-ați dat
masca jos acolo, când a venit Șoșoacă și a pus parlamentarii PSD săși dea masca jos, la Lupeni.
Nistor Laurențiu:
Șoșoacă nu este șefa mea.
Micula Dacian Claudiu:
Păi, șefa parlamentarilor, nu a dumneavoastră, că
dumneavoastră nu v-ați dat masca jos.
Nistor Laurențiu:
Șoșoacă a fost colega dumneavoastră de partid, se pare.
Nu?
Micula Dacian Claudiu:
Nu a fost colega mea de partid. Doamne ferește!
Nistor Laurențiu:
A nu e la AUR. Sclipea ca și aurul. Vreau să vă anunț - știți
și dumneavoastră, poate ați prins din zbor, din presă sau de la
comandanții politici – că mi-am permis, sâmbătă la ora 12, să lansez o
invitație. Atenție: cuvântul invitație este cel care trebuie folosit, nu
convocare, pentru că nu am voie să convoc pe cei pe care vi-i numesc
acum. Am lansat o invitație în sala mare a consiliului județean domnului
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prefect al județului Hunedoara, domnilor parlamentari, indiferent de ce
partid politic reprezintă, fiindcă reprezintă județul Hunedoara,
președinții de partide ai tuturor partidelor, indiferent dacă sunt
parlamentare sau neparlamentare și reprezentanților sindicatelor din
Valea Jiului și de la Mintia, tocmai pentru a gândi împreună ce putem
face cu Complexul Energetic Hunedoara. Și asta am făcut-o în ideea
că domnul prefect al județului Hunedoara, cu care vă spun sincer: am o
relație de colaborare, nu de prietenie, pentru că nu pot să mă
împrietenesc cu el și datorită vârstei și diferenței de gândire, el zice că-i
vară, eu zic probabil că-i toamnă asta e viața… Domnul prefect m-a
anunțat că marți, la orele 12, suntem convocați la ministrul energiei,
domnul Virgil Popescu, împreună cu sindicatele, referitor la soarta
Complexului Energetic Hunedoara. Era normal să știu care este poziția
tuturor partidelor, era normal să știu care este poziția parlamentarilor
noștri, era normal să știu care este poziția sindicatelor, a directorului
general și ce putem face. Din regret și trebuie să o spunem și public, ca
să audă lumea cine este cu județul cine este pentru, cine face politică,
cine nu face politică. Am spus-o foarte clar: acțiunea de sâmbătă…
Pârvuța Gabriel Ionuț:
Domnule președinte!
Nistor Laurențiu:
Vă rog, nu v-am întrerupt. Acțiunea de sâmbătă nu fost o
acțiune politică, ci a fost o acțiune în care să ne consultăm cu toții, să
merg la ministrul Popescu, la ministrul energiei, cu un punct de vedere
al județului Hunedoara. Știu că domnul Micula a vrut să intervină, da?
Sau cine?
Micula Dacian Claudiu:
Nu eu.
Pârvuță Gabriel Ionuț:
Pârvuță de la Vulcan.
Nistor Laurențiu:
Lasă, că nu aveai de ce să intervii acum. Au răspuns
prezenți la această inițiativă parlamentarii PSD, președintele PSD, au
fost cei de la USR, reprezentanți, că doamna deputat este foarte-foarte
ocupată, până învață cel puțin să numere scările pe care le urcă și să
nu o ia într-o direcție greșită, nu are timp să vină la discuțiile de județ,
dar are timp să facă altele…
Micula Dacian Claudiu:
Ați anunțat la ora 6, înainte cu o zi; nu avea cum să ajungă,
dacă a promis altcuiva că se întâlnește cu el.
Nistor Laurențiu:
Dacă pe dumneavoastră v-a anunțat atunci când a fost
anunțată toată lumea, era bine. Și când vrei un bine pentru județul tău,
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renunți la orice altă întâlnire, chiar privată. Este pentru binele celor care
ne-au ales și ne-au trimis în niște funcții. A fost reprezentantul UDMR și
vreau să-l felicit pe europarlamentarul Iuliu Winkler pentru finețea
acestui om, pentru că este singurul care a răspuns în scris: domnule
președinte regret că nu pot veni, pentru că sunt plecat la Bruxelles. Dar
ceilalți parlamentari, ceilalți președinți de partid pe cine reprezintă, au
uitat de cei care i-au votat? Este păcat, este păcat, stimați colegi.
Sigur că am fost la această discuție în ideea în care se
preconizează că acest complex energetic se va despărți în două entități
diferite: minele din Valea Jiului - cele două pe închidere și cele două în
funcțiune – împreună cu termocentrala de la Paroșeni, ca o entitate
separată și termocentrala de la Mintia ca o altă entitate separată,
urmând ca aceasta să fie preluată de un UAT: fie de Comuna Vețel, fie
de Primăria municipiului Deva, fie de consiliul județean. Trebuie să v-o
spun domnilor liberali: în campania electorală vă băteați cu barosul în
piept - de mă gândeam: cum dracu' nu vă zboară inima din piept, cum
dați cu barosul - că vă doriți să preluați termocentrala Mintia. Consiliul
județean - și atunci, dar și acum – dorim într-adevăr să preluăm
termocentrala Mintia.
Vă informez, stimați colegi, să știți că eu am semnat cinci
adrese către termocentrala Mintia, pardon către Ministerul Energiei,
prin care consiliul județean este dispus să preia termocentrala Mintia,
dar în anumite condiții. O să-l rog pe domnul consilier al meu, pe
Hăulică, să vă trimită la fiecare ultima scrisoare, să o veți fiecare și
condițiile care sunt puse. Fiindcă un individ - nu vreau să-i pronunț
numele, pentru că efectiv nu merită să-i pronunț numele - spune că am
făcut un pomelnic la acea ședință, pe care l-am băgat într-un sac fără
fund. Câtă nesimțire poate fi când spui despre problemele concrete cu
care noi, consiliul județean, am prelua-o că sunt un pomelnic. Asta este
o nesimțire crasă și asta-i caracterizează pe unii, ce să facem asta-i
viața. Eu o să vă trimit la fiecare dintre dumneavoastră ultima scrisoare,
că primele nu vă mai interesează; dar în ultima am scris clar șapte
puncte prin care, dacă ministerul va fi de acord cu ele, sunt convins că
și dumneavoastră, și liberalii, și UDMR, și USR, și PMP, și alții, veți fi
de acord să o preluăm. Dar nu putem, dragi colegi, să preluăm noi un
colos cum este termocentrala Mintia și după trei luni de zile să dăm noi
cu ea în pământ. Mai bine să o lăsăm să dea ministerul cu ea în
pământ, dacă nu vor să accepte niște condiții pe care noi le-am pus în
mod categoric și real.
Vă informez că se dorește închiderea și a minelor, și a
termocentralelor și este trist că nu se înțelege că termocentralele de la
Mintia și Paroșeni sunt cele care astăzi, la ora actuală. pot și sunt
singurele care pot ține echilibrul energetic în sistemul național, în
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partea de nord-vest a țării. Noi astăzi consumăm vreo 6800 și ceva de
megawați oră și producem vreo 5300 de megawați oră. Iată că restul
importăm. Dorim să importăm și mai mult. Asta este bine, trăiască cei
care ne dirijează să importăm și să luăm bani împrumut. După ce o să
vedeți scrisoarea, vă rog pe fiecare, dacă aveți ceva să spuneți în plus,
nu mă deranjează. Dacă spuneți că punctul nr.7 nu e bun, hai să-l
modificăm, nu mă interesează; îl discutăm împreună cu toți consilierii,
online sau la o discuție de asta, foarte importantă, este posibil să ne
vedem și la consiliul județean, fiindcă nu o să o preiau fără acceptul
consilierilor județeni, nu o să o preiau dacă ministerul de resort,
Ministerul Energiei, nu este de acord cu ceea ce am spus acolo. Dacă
dumneavoastră veniți cu sugestii mai bune, vă promit că le băgăm în
următoarea scrisoare.
Vă informez că din șapte puncte pe care le-am scris acolo,
patru puncte am căzut de comun acord cu ele, mai rămâneau trei
puncte în discuție, pe care ministrul a spus că, împreună cu specialiștii
lui din minister le analizează, iar săptămâna viitoare o să mă roage să
merg din nou la minister să le discutăm. Punctul meu de vedere este
foarte clar: le acceptă bine, nu le acceptă nu-i bine. Fiindcă eu - și cred
că și dumneavoastră - nu vrem să preluăm termocentrala Mintia și să
dăm oamenii afară de la termocentrală, nu vrem să preluăm
termocentrala Mintia să o închidem noi, fiindcă altfel vom fi de râsul
lumii. Acesta este punctul meu de vedere și vă rog din suflet să
interveniți prin scrisoare, să-mi răspundeți pe adresa mea de e-mail,
dar cel mai bine să răspundeți pe adresa de consiliu județean, cu
propunerile pe care le mai putem adăuga pe lista respectivă.
Vă mai pot informa o treabă: din 2018, Complexul Energetic
Hunedoara a solicitat în repetate rânduri Ministerului mediului să ia
autorizație integrată de mediu. Până în data de 17 februarie 2021,
atenție: 17 februarie 2021, nu li s-a răspuns, iar în 17 februarie 2021 lea răspuns și spune așa - un răspuns extraordinar de inteligent, gândit
bine de oameni de știință, care le explodează capul din punct de
vedere al științei pe care o au în cap - le-a răspuns în felul următor:
Conform Deciziei 1.300 și nu știu cât, se respinge activitatea de
producere a energiei electrice și termice a Termocentralei Mintia,
comuna Vețel, str.Principală nr.1. Vă dați seama când au trimis această
adresă! Exact în momentul în care, și ministerul, și noi, ne zbăteam să
rezolvăm această problemă. Se vede că este tendențioasă, de la o
poștă.
Mai este un lucru care este total ieșit din comun. Amenzile
date la Termocentrala Mintia de către Garda de Mediu depășesc la ora
actuală valoarea activelor termocentralei. Vă puteți imagina? Statul
Român amendează Statul Român, iar banii din amenzi nu merg la
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Statul Român, ci merg la Uniunea Europeană. Bravo români, așa
trebuie să procedăm în continuare! Suntem deștepți, nimeni nu ne
poate egala în asemenea tâmpenii.
Le-am spus-o foarte clar: trebuie să respectăm Ordonanța
60, dată în 2019. Sigur că a fost modificată în 22 iulie 2020, dacă nu
greșesc cumva. Nu contest modificarea Ordonanței 60, fiindcă s-a făcut
în bine; au modificat-o tocmai pentru a mai putea prinde și alte societăți
comerciale. Și atenție: în Ordonanța 60 din 2016 se spunea clar:
preluarea activelor de la Statul Român către administrațiile locale se
poate face prin darea în plată, ceea ce înseamnă că noi, chiar dacă
luăm o mireasă șchioapă, schiloadă, dar măcar nu mai și plătesc datorii
după ea încă 20 de ani. Vine curată, că s-a spăla, înțelegeți ce vreau
să spun? Dacă nu se dorește acest lucru, vom ajunge în situația în
care Hunedoara, partea de nord-vest a țării, vom importa energie la
greu. Nu știu pe câți îi interesează astăzi dacă e bine să importăm sau
e bine să ne menținem capacitățile noastre de producție.
Poate o să auziți: eu am luat legătura și cu cei de la
Romgaz. Romgaz și-a manifestat dorința de a face la Mintia un grup de
410 MW pe gaz, dar este de durată, 4-5 ani de zile. Și atunci am spuso foarte clar: tovarășe Romgaz, dacă-ți permiți să faci acest lucru și
durează 4-5 ani de zile, hai să ne unim împreună și să funcționeze cel
puțin 2 sau 3 grupuri de la Mintia pe cărbune, iar în momentul în care
grupurile pe gaz sunt gata, ori facem un singur grup pe gaz de 410MW,
ori facem 2 grupuri pe gaz de câte 215 MW, adică 430 MW în total.
După care sigur că va veni o vreme în care nici în România nu se va
mai putea arde cărbune.
Europarlamentarul Frans Timmermans spune foarte
indignat că România trebuie să termine cu producerea de energie
electrică și termică pe bază de cărbune. Dar mă întreb: în țara lui de
origine pune tot în așa fel problema? Tot așa fel pune problema în
Germania, în Franța sau în Polonia? De ce România trebuie să fim
întotdeauna cei care să se experimenteze pe noi, ca pe cobai? De ce?
Fiindcă nu avem coloană vertebrală? Nu putem spune stop?
Și vă mai dau un singur exemplu, ca să aveți și
dumneavoastră cunoștință de el. În 2019, la Termocentrala Mintia, cu
documente care se pot verifica, a fost ars cărbune indo, al cărui
conținut de sulf era 0,6%. Limita maximă a conținutului de sulf în
cărbune care să fie ars în cazane în Termocentrala Mintia era de 1%.
Deci cărbunele pe care l-au ars este clar că avea 0,6.
Și ultima, cu care închei, că nu vreau să vă bag atâtea
probleme în cap am ajuns în situația în care, în 2021, Termocentrala
Mintia a fost oprită vreo 12-13 ore. De ce? Din indolență! Fiindcă în
ultimii 20 de ani nu s-a întâmplat ca la termocentralele din Mintia sau
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Paroșeni să nu existe un stoc de cărbune cât de mic. Anul acesta,
stocul de cărbune este zero. Nici măcar zece tone, nicidecum altceva.
Și le-am găsit, dragi colegi consilieri județeni, am găsit la Complexul
Energetic Hunedoara un contract încheiat cu o firmă din străinătate,
prin care în portul Constanța exista cantitatea de 70.000 tone sau
78.000 tone de cărbune. Cărbune adus în portul Constanța și care se
încadra în normele Uniunii Europene. Nu a fost adus tocmai pentru a
distruge aceste două termocentrale. Nu a fost adus pentru a nu avea
cărbune în stoc. A fost adus cărbune din altă parte, pe care – așa cum
spun specialiștii de la Termocentrala Mintia și de la Paroșeni – poți să-l
pui în loc de pământ la flori, nu să-l arzi în cazanele de la
Termocentrala Mintia.
Este rușinos ceea ce v-am spus, dar nu pentru
dumneavoastră. Pentru cei care s-au ocupat cu asemenea lucruri. Și
atenție: nu numai că distrugem sistemul energetic național, nu
producem și o să fim dependenți de producția de energie electrică din
alte țări, dar distrugem economia județului Hunedoara. Eu vă
mulțumesc, dar am vrut să știți aceste lucruri, să nu ziceți vreodată că
mă duc la Ministerul Energiei sau la orice ministru care mă cheamă și
fac fără să știți dumneavoastră. Am ținut neapărat să vă informez cu
treaba asta, fiindcă este în joc soarta județului Hunedoara și soarta
economiei județului Hunedoara. Vă mulțumesc.
Chiș Alexandru:
Am o propunere: dacă noi suntem așa de slabi și – cum a
precizat și cel mai deștept om al județului, domnul Oancea Florin, dacăl știți și-l cunoașteți – Nistor este de vină pentru Termocentrala Mintia,
că nu știu ce a făcut Nistor prin 2017, să propunem colegilor dumnealui
din consiliul județean să se ducă la dânsul și să preia termocentrala,
pentru că asigură căldura într-un municipiu reședință de județ. Să
vedem, este capabil? Sau să vină, cel puțin, cu o soluție mai bună
decât ați propus dumneavoastră sau decât ați făcut până acum.
Să-l întrebăm: ce a făcut el pentru a aduce centrala, să
rămână și să funcționeze? A știut să spună că minerii din Valea Jiului
nu vor să lucreze? Dar cu ce să lucreze? Cu grebla de grădină și cu
lopata de grădină în mină? El știe cum arată o mină? Știe ce-i acela un
combinat siderurgic, o siderurgie? Vorbește să se afle în treabă? Să le
dea ce trebuie la mineri, să-i plătească pentru zilele de sâmbătă și
duminică, cum se făcea înainte, că nici asta nu știe, cum lucrau. Să-i
plătească, că până și comuniștii îi plăteau pe cei care lucrau sâmbăta
și duminica. Dacă nu știe, să vină să-i spun! Că-l învăț eu; îi spun și de
siderurgie, și de mină și de tot. Că eu am fost și la una, și la alta;el n-a
fost și sunt sigur că nu știe nimic. Dar știe să vorbească, să arunce,
cum știu toți.
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Părerea mea personală e că cei care sunt acum la
guvernarea țării, dacă durea prostia, când s-au născut, erau declarați
toți avortoni, din start. Ăștia nu au minte nici cât o găină.
Mutulescu Marius:
Eu cred că ar trebui să încheiați, domnule președinte!
Pentru că ajungem …
Nistor Laurențiu:
Domnule Chiș, vă rog! Asemenea cuvinte nu își au rostul în
ședința noastră.
Chiș Alexandru:
Aceasta este părerea mea; când voi avea ocazia, le voi
spune și în față. Și le dau și motivele.
Nistor Laurențiu:
Domnule Chiș, spuneți-le în altă parte, dar nu în ședința de
noastră de consiliu județean! Vreau o ședință civilizată, să fie foarte
clar!
Chiș Alexandru:
Așa nu se mai poate! Nu se poate, domnule președinte!
Prea multe îndurăm, prea multe suferim și acum.
Nistor Laurențiu:
Bine, am înțeles. Pentru colegii de la PNL: am discutat cu
domnul primar Oancea Florin și dacă Municipiul Deva vrea să preia
termocentrala, eu nu mă opun. Dacă vrea s-o preluăm împreună, s-o
susținem mai ușor, este și mai bine. Dar vă rog să vă hotărâți o dată, în
cadrul unei ședințe a PNL, și să ne spuneți ce facem.
Țambă Alin Adam:
Să dea 80.000 lei pentru sediul USR, asta o să hotărască în
ședințele PNL.
Nistor Laurențiu:
Bine, lăsați sediile deoparte! Părerea mea e că nu noi
trebuie să ne gândim. Domnilor consilieri județeni, există consilieri
locali la municipiul Deva din mai multe partide politice. Fiecare din ei să
nu doarmă în picioare sau să nu doarmă în papucii cu care merge la
ședință! Fiecare trebuie să-și spună punctul de vedere. De aceea ne
spunem și noi punctul de vedere aici.
Chivu Cristina:
Dacă-mi dați voie, aș avea o singură întrebare, domnule
președinte. Nu e legată de Mintia. Aș vrea să știu dacă presa are acces
la aceste videoconferințe pe care le avem.
Nistor Laurențiu:
Nu știu dacă astăzi a fost transmisă online. Dar știu că
ședința cealaltă, de rândul trecut, a fost transmisă online. Domnule
Costel Avram, știi ceva?
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Avram Costel:
Astăzi nu a fost transmisă online ședința de consiliu
județean.
Nistor Laurențiu:
Dacă doriți, domnilor consilieri, este înregistrată, se poate
prelua de la consiliul județean, s-o dați la ce presă vreți.
Chivu Cristina:
Vă mulțumesc.
Nistor Laurențiu:
Dacă doriți, de fiecare dată putem să o transmitem online.
Cum doriți. Nu am nici o reținere. Din moment ce nu avem nimic de
ascuns față de cetățenii județului Hunedoara, nu-mi este frică că este
transmisă sau nu este transmisă direct sau nu știu ce.
Mutulescu Marius:
Am eu o propunere, domnule președinte. Eu cred că cel
mai simplu ar fi ca cei care doresc din mass-media să aibă acces, să
facă o cerere la consiliul județean, dumneavoastră le dați accesul și cu
asta toată lumea-i mulțumită.
Nistor Laurențiu:
Nu, stați puțin! Nu o să le permit accesul la mine în birou,
să vină ei și să urmărească pe ecran la mine în birou.
Mutulescu Marius:
Nu, domnule președinte, dar le puteți da acces pe zoom.
Nistor Laurențiu:
Asta pot, sigur că da, și nu mă deranjează.
Mutulescu Marius:
Să facă o cerere la dumneavoastră și, în baza cererii,
dumneavoastră le permiteți accesul.
Nistor Laurențiu:
Nu mă deranjează, poate să le preia toată presa, toate
televiziunile. Nu avem nimic de ascuns la consiliul județean. Suntem
mai transparenți decât domnul Ion Iliescu.
Mutulescu Marius:
Eu vă mulțumesc frumos și cred că, cu asta, putem încheia.
Avram Costel:
Domnule președinte, presa care vrea să înregistreze poate
să vină și fără aprobare, în sala mare de ședințe a consiliului județean,
și poate înregistra orice dorește. Nu vom da acces pe linia aceasta
presei. Oricine poate veni pe site-ul consiliului județean.
Muzsic Robert Eugen:
Mai putem face ședințe fizice?
Nistor Laurențiu:
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Și eu mi-aș dori, domnule consilier, dar suntem puțini cei
care avem siguranța că nu o să vă dăm virusul. Suntem puțini. Dar
sunteți mulți cei care s-ar putea să-l ia. Și se mai zice dă, după o
anumită vreme, poți lua din nou virusul. Doamne ferește! Să nu dorim
nimănui acest lucru.
Bine, vă doresc un week-end plăcut și la ședința viitoare să
fiți tot așa de combativi, pentru problemele județului Hunedoara, nu
pentru politică, nu facem politică aici. Sigur că o să primiți ordine pe
linie de partid, e treaba dumneavoastră. Eu vreau și îmi doresc ca
aceste ședințe să fie televizate, că atunci lumea vede cine-i de bună
credință. Sunt convins că, dacă ne vede lumea pe mine și pe domnul
Popa, vor spune: uite doi oameni care hotărăsc și gândesc bine!
Popa Dorin Ioan:
Mulțumesc, domnule președinte! Vă apreciez la fel de mult.
Nistor Laurențiu:
Mulțumesc! Vă salut pe toți cu drag.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările
ședinței.

PREȘEDINTE,
Nistor Laurențiu
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan

MCC.
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