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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 30 iulie 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.280/2021, modificată prin Dispoziția 
nr.285/2021 Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a 

întrunit în ședință ordinară, în sistem de videoconferință, în data de 30 
iulie 2021, orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Bădin Ion și 
Țambă Alin Adam – vicepreședinții Consiliului Județean Hunedoara; 
Arion Viorel, Bălănesc Doinița Maria, Bârea Vasile, Bogdan Sever, Chiș 
Alexandru, Chivu Cristina, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu Marin, 
Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, Fekete Zoltan Iosif, Gligor Dorin 
Oliviu, Goia Marcel Adrian, Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin Cosmin, 
Ivăniși Maria, Logofătu Daniela Maria, Mate Marta, Micula Dacian 
Claudiu, Mutulescu Marius, Muzsic Robert Eugen, Pârvuța Gabriel 
Ionuț, Popa Dorin Ioan, Rus Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, 
Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Zvîncă Adrian – 
consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul general al județului. 
    Lipsește de la ședință domnul președinte Nistor Laurențiu. 
      Ședința este condusă de domnul Bădin Ion – 
vicepreședinte al consiliului județean. 
    Bădin Ion: 
    Bună ziua, stimați colegi, domnul președinte Laurențiu 
Nistor fiind în concediu, în această perioadă a anului, când lipsește 
domnia sa, îmi revine mie sarcina îi țin locul, ca vicepreședinte al 
consiliului județean. Așa că voi conduce și lucrările ședinței ordinare de 
astăzi, 30 iulie 2021. 
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    Întrucât sunt prezenţi un număr de 32 consilieri județeni, 
potrivit art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.  
   Înainte de a-i da cuvântul domnului secretar general, să fac 
câteva precizări. Am văzut o postare pe grup a domnului consilier 
județean Fekete, legată de modul în care se desfășoară ședința 
ordinară de astăzi. Inițial, am anunțat că ședința ordinară de astăzi va 
avea loc în format fizic, în sala mare de ședințe. Apoi s-a schimbat în 
format online, electronic. Nu este, să știți domnule consilier județean, 
nici o explicație halucinantă; este o explicație clară, pentru că au apărut 
ceva probleme când a fost ultima furtună în municipiul Deva, 
săptămâna trecută. Sunt ceva probleme legate și de sala mare, și de 
sediul Prefecturii, care este în chirie la consiliul județean, privind 
siguranța acestui acoperiș. Plouă, s-a infiltrat ploaia și în viitor vor 
trebui luate măsuri, să găsim fonduri și să schimbăm toată învelitoarea 
de la Palatul administrativ. Deocamdată, împreună cu administratorul 
județului, domnul Costel Avram, și cu domnul arhitect Armășescu, am 
fost să vedem ce va trebui să facem cu anumite grinzi care nu mai 
prezintă siguranță și, preventiv, am luat această măsură, să schimbăm 
formatul ședinței ordinare de astăzi în format electronic. Nu trebuie 

evacuată clădirea deocamdată, dar am luat această măsură, de a ține 
această ședință în format electronic. Nu este nici o găselniță, ați văzut 
că sunt prezenți 32 de consilieri din 32, lipsește numai domnul 
președinte, așa că avem cvorum.  
    Printre altele, vreau să vă spun că Partidul Social Democrat 
are 17 consilieri plus președintele consiliului județean, cu drept de vot, 
în total 18; iar dumneavoastră, USR, sunteți în număr de doi doar, așa 
că … 
    Fekete Zoltan Iosif: 
    Domnule vicepreședinte … 
    Bădin Ion: 
    Vorbesc eu acum, vă rog frumos! La diverse, dacă o să 
avem interpelări, este ok. 
    Micula Dacian claudiu: 
    Domnule Bădin, atunci când nominalizați pe cineva, trebuie 
să-l lăsați să-și spună punctul de vedere, pentru că e un consilier 
județean, nu un simplu cetățean. 
    Bădin Ion: 
    Vă rog să nu mă mai întrerupeți! Punctul de vedere o să-l 
avem la interpelări, la diverse. Deocamdată, ședința continuă. 
    Fekete Zoltan Iosif: 
    Dar dumneavoastră de ce ați putut să interveniți la capitolul 
diverse, anterior ședinței? 
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    Bădin Ion: 
    Vă rog frumos, continuăm ședința, veți avea cuvântul la 
diverse, să-mi spuneți punctul dumneavoastră de vedere. 
    Fekete Zoltan Iosif: 
   Și dumneavoastră puteați face acele precizări la capitolul 
diverse. 
    Bădin Ion: 
   Respectați regulamentul de organizare și funcționare a 
consiliului județean! 
    Fekete Zoltan Iosif: 
    Îl respect, respectați-l și dumneavoastră! 
    Bădin Ion: 
    Dacă nu, îl învățați și-l citiți, că aveți timp; dacă e prea lung, 
vă faceți timp și-l citiți. 
    Fekete Zoltan Iosif: 
    Nu vă faceți probleme de puterea mea de a înțelege ceva! 
Nu vă faceți probleme de asta! Dacă ați făcut referire la mine, trebuia 
să-mi acordați dreptul la replică.  
  Bădin Ion: 
    La punctul diverse vă dau cuvântul. Dacă nu înțelegeți, o să 

trebuiască să vă scot din format.  
    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
supune spre aprobare 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 20 iulie 2021: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 
 

 
 
x 

     
    Bădin Ion: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint următorul 
proiect al ordinii de zi: 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Hunedoara nr.19/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru 
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funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, cu modificările și 
completările ulterioare; 

2. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru 
trimestrul II 2021; 

3. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor 
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe 
secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul II 2021; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general revizuit 
pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în regim de urgență la clădirea 
Palatului Administrativ din Municipiul Deva, str.1 decembrie 1918, 
nr.28, jud. Hunedoara”; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului  
Județean Hunedoara nr.180/2017 privind aprobarea înființării și a 
componenței, precum și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara, cu 
modificările ulterioare; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare în 

cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri 
și cheltuieli pe anul 2021 ale unor instituții aflate în subordinea și 
finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sprijin pentru 
pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire 
pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management 
integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”;  

10. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de mandat al 
administratorului special al S.C. DRUMURI ȘI PRODURI S.A. Deva 
– în faliment; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și 
Acoperire a  Riscurilor al Județului Hunedoara; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean nr.150/2020 privind aprobarea demarării procedurilor de 
reziliere a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare în Zonele de colectare 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru 
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Județul Hunedoara, aferente  Proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara” ; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale 
întocmite la 31 decembrie 2020 ale SC PARC INDUSTRIAL CALAN 
SRL; 

14. Proiect de hotărâre privind însușirea unor terenuri în domeniul 
public al Județului Hunedoara; 

15. Întrebări, 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: 

- Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al județului Hunedoara; 

- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr. 166/2021 privind aprobarea  inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Hunedoara; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea denunțării unilaterale a 
acordului de parteneriat între Consiliul Județean Hunedoara și 
Uniunea Artiștilor Plastici din România, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Hunedoara nr.154/2020; 
- Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a 

unor spații imobiliare aparținând domeniului public al Județului 
Hunedoara; 

- Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza SF), a indicatorilor tehnico-economici  
pentru obiectivul de investiții „Construire clădire pentru secția 
spitalizare de zi cu folosință temporară pentru Unitatea de Primire 
Urgențe“. 

    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). 
 
    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. 
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    Bădin Ion: 
    Proiectele de hotărâre din ordinea de zi vor fi supuse votului 
dumneavoastră în ansamblul lor, cu excepția celor pentru care sunt 
propuse amendamente. 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.19/2019 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională 
”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Dunca Victoria Alina prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 

avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.19/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, cu modificările și 
completările ulterioare: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 30 voturi pentru și 2 
abțineri (Fekete Zoltan Iosif și Micula Dacian Claudiu). 
 

 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Județean Hunedoara pentru trimestrul II 2021. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru 
trimestrul II 2021: 
    Domnul consilier județean Mutulescu Marius 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). 
 

 

 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean 
Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru 
trimestrul II 2021. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
      Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor 
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe 
secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul II 2021:  
     Domnul consilier județean Mutulescu Marius nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31. 

- Cine este pentru ? 
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- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
   

 
IV. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în regim 
de urgență la clădirea Palatului Administrativ din Municipiul Deva, str.1 
decembrie 1918, nr.28, jud. 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 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. 
    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general revizuit pentru 
obiectivul de investiții ”Lucrări în regim de urgență la clădirea Palatului 
Administrativ din Municipiul Deva, str.1 decembrie 1918, nr.28, jud. 
Hunedoara”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 

 
V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului  Județean Hunedoara nr.180/2017 privind 
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aprobarea înființării și a componenței, precum și a Regulamentului de 
organizare și funcționare ale Comisiei pentru protecția copilului 
Hunedoara, cu modificările ulterioare. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului  Județean 
Hunedoara nr.180/2017 privind aprobarea înființării și a componenței, 
precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei 
pentru protecția copilului Hunedoara, cu modificările ulterioare: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 

 
 

 
 

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2021, 
virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului 
Hunedoara precum și modificarea programului de investiții, anexă la 
buget. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite bugetare în cadrul 
bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget: 
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    Domnii consilieri județeni Bădin Ion, Demeter Ioan și 
Mutulescu Marius nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 
astfel încât bnumărul voturilor exprimate la acest punct este 29. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
 
 

 
 

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale unor 
instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean 
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 cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri 
și cheltuieli pe anul 2021 ale unor instituții aflate în subordinea și 
finanțarea Consiliului Județean Hunedoara: 
    Domnul consilier județean Mutulescu Marius 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). 
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VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat 
la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2020, ca sursă de finanţare 
a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2021. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  
al anului 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 
2021: 

    Domnii consilieri județeni Bădin Ion și Demeter Ioan nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 30. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
 
 
 

 
IX. 

 
   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului ,,Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 
documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea 
Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
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    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul 
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene.   
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sprijin pentru 
pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru 
completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al 
deșeurilor în județul Hunedoara”: 
    Domnul consilier județean Ciodaru Iulian Dacian 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 
(32). 
 

 
 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind încetarea 
contractului de mandat al administratorului special al S.C. DRUMURI ȘI 
PRODURI S.A. Deva – în faliment. 
    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. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de mandat al 
administratorului special al S.C. DRUMURI ȘI PRODURI S.A. Deva – 
în faliment: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 



13 
 

- Abţineri ? 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
de Analiză și Acoperire a  Riscurilor 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 Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire 

a  Riscurilor al Județului Hunedoara 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32).  
 
 
 

 
XII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean nr.150/2020 privind aprobarea demarării 
procedurilor de reziliere a Contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare în Zonele de colectare 1 Brad, 2 Hațeg și 3 
Centru Județul Hunedoara, aferente Proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
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  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
nr.150/2020 privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a 
Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zonele 
de colectare 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru Județul Hunedoara, aferente  
Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul 
Hunedoara”: 
      Domnul consilier județean Ciodaru Iulian Dacian 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). 

 
 
 

 
XIII. 

 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
situațiilor financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2020 ale SC 
PARC INDUSTRIAL CALAN SRL. 
    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. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale 
întocmite la 31 decembrie 2020 ale SC PARC INDUSTRIAL CALAN 
SRL: 
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- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 

 
XIV. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea unor 
terenuri în domeniul public al Județului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 

    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind însușirea unor terenuri în domeniul public 
al Județului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind atestarea 
inventarului bunurilor care aparțin 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. 



16 
 

    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al județului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

XVI. 
 

     Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.166/2021 privind 
aprobarea  inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat 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 Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr. 166/2021 privind aprobarea  inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului privat al județului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 
 
 



17 
 

XVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
denunțării unilaterale a acordului de parteneriat între Consiliul Județean 
Hunedoara și Uniunea Artiștilor Plastici din România, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.154/2020. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea denunțării unilaterale a 
acordului de parteneriat între Consiliul Județean Hunedoara și Uniunea 
Artiștilor Plastici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.154/2020: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 

- Abţineri ? 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 30 voturi pentru și 2 
abțineri (Fekete Zoltan Iosif și Micula Dacian Claudiu). 
 
 
 
 

XVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea modului 
de administrare a unor spații imobiliare 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 Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unor 
spații imobiliare aparținând domeniului public al Județului Hunedoara”: 

- Cine este pentru ? 
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- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 

 
XIX. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea și 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF), a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire clădire 
pentru secția spitalizare de zi cu folosință temporară pentru Unitatea de 
Primire Urgențe“. 
    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. 
    Nefiind intervenții cu privire la acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza SF), a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Construire clădire pentru secția spitalizare de zi 
cu folosință temporară pentru Unitatea de Primire Urgențe“: 
    Domnii consilieri județeni Bădin Ion și Demeter Ioan nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 

voturilor exprimate la acest punct este 30. 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
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XX. 
 

Întrebări, interpelări 
 

    Ștefănie Maria: 
    Domnule vicepreședinte, aș dori să fac o precizare, dacă se 
poate, referitor la proiectul de hotărâre de la punctul 5. În componența 
Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara, la poziția 6, apare 
doamna Păun Claudia. Doamna și-a schimbat numele, se numește 
Bălici. Deci nu o mai cheamă Păun. Rog să se consemneze în procesul 
verbal și să fie corectat numele: în loc de Păun Claudia, să fie Bălici 
Claudia. Este aceeași persoană, doar numele și l-a schimbat. 
    Dan Daniel: 
      Mulțumim, doamna consilier! Am primit de la DGASPC o 
adresă exact în sensul acesta. O să facem corectura și o să trecem în 
hotărâre numele dumneaei de fată, în urma divorțului. Mulțumim!  
    Fekete Zoltan Iosif: 
    Domnule vicepreședinte, în primul rând, vreau să vă 
mulțumesc pentru că îmi urmăriți postările pe facebook. În al doilea 
rând, postarea mea făcea referire la posibilitatea de a muta activitatea 

consiliului județean, dacă clădirea respectivă nu mai prezintă siguranță 
sau prezintă riscuri tehnice la nivel de structură. Știu că există un raport 
de expertiză tehnică și aș doi, dacă se poate, să-mi fie pus la 
dispoziție. Una la mână. 
    Al doilea la mână: aș dori să fac o altă propunere, în sensul 
că se încheie luna a șaptea din an și ar putea fi un exemplu de bune 
practici pentru noi să cerem tuturor instituțiilor și entităților aflate în 
subordinea consiliului județean să prezinte un raport de activitate la 6 
luni, în baza căruia putem să facem și noi, consiliul județean, un raport 
de activitate către cetățenii județului, să-i informăm cu ceea ce s-a 
petrecut în cele șase luni sau cu ce urmează să mai facem în lunile ce 
mai rămân din acest an. Mulțumesc. 
    Bădin Ion: 
    Am înțeles, este în regulă, o să luăm această decizie. O să-
i comunic și domnului președinte al consiliului județean și cred că este 
foarte bine, la jumătatea anului fiecare instituție să-și prezinte realizările 
sau nerealizările. 
    Fekete Zoltan Iosif: 
    Exact. Iar, ulterior, noi putem informa cetățenii județului. Și 
revin: vă rog frumos, am nevoie să-mi parvină un  exemplar din 
expertiza tehnică făcută clădirii palatului administrativ, în care ne 
desfășurăm activitatea, să vedem dacă, într-adevăr, există riscuri 
majore sau a fost doar o panică de moment.  
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    Bădin Ion: 
    Da, am notat și acest lucru. 
    Avram Costel: 
    Domnule vicepreședinte, aș vrea și eu să intervin! În primul 
rând, domnul consilier Fekete se poate deplasa la consiliul județean, 
unde va putea vedea această expertiză. Sigur, nu o va primi oficial, dar 
poate să vină la consiliul județean și să o vadă. 
   Fekete Zoltan Iosif: 
    Nu mai am curaj să intru acolo, de când ne-ați speriat. 
    Avram Costel: 
    În al doilea rând, așa cum raportul de activitate al 
consilierilor se întocmește la un an, și raportul instituțiilor tot la un an se 
face. Eu cred, domnule Fekete, că și dumneavoastră ați putea da 
raportul celor care v-au votat despre ce ați făcut în aceste șase luni, în 
afară de postarea pe facebook. Dar bani ați luat. Eu cred că este aiurea 
să ceri unor instituții care muncesc, unor instituții care au rezultate, 
rapoarte, în condițiile în care dumneavoastră sunteți obligat să faceți 
raportul la un an de zile. La un an de zile, veți primi raportul activității 
instituțiilor din subordine. 
   Fekete Zoltan Iosif: 

    Eu am venit doar cu o propunere … 
    Bădin Ion: 
    Să nu vorbim toți odată, să-l lăsăm pe domnul administrator 
public să termine. 
    Avram Costel: 
    Domnule Fekete, aici nu sunteți la USR, aici sunteți la 
Consiliul Județean Hunedoara. M-am înscris la cuvânt, vorbesc și, 
după aceea, vorbiți și dumneavoastră. Domnule Bădin, eu cred că 
domnul consilier este băgat prea mult în seamă și atunci se dă prea 
important. Raportul instituțiilor se face la un an de zile. Iar în ce privește 
raportul de expertiză, veniți la consiliul județean și vă uitați pe el. 
Mulțumesc. 
    Bădin Ion: 
    Am înțeles, domnule Fekete, ați venit cu o propunere, am 
spus că o să i-o comunic și domnului președinte. 
   Fekete Zoltan Iosif: 
    Nu știu ce era rău în ceea ce am propus eu. 
    Bădin Ion: 
    E în regulă. Domnul administrator public v-a dat un răspuns 
în legătură cu activitatea de aici, despre cum se fac aceste rapoarte. O 
să-i comunic și domnului președinte, sigur că da, ceea ce doriți 
dumneavoastră. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt? 
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    Micula Dacian Claudiu: 
    În legătură cu atitudinea dumneavoastră de la începutul 
ședinței, vreau să vă informez că art.138 din Codul administrativ, la 
punctul 9, spune că „președintele de ședință permite oricând unui 
consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme 
prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 
sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor”. 
    Bădin Ion: 
    N-a fost o problemă de ordin personal, a fost o problemă 
privind de ordin administrativ.  Și i-am dat cuvântul domnului Fekete la 
diverse.  
    Micula Dacian Claudiu: 
      Codul administrativ spune oricând este necesar. 
    Bădin Ion: 
    Eu am considerat că este necesar să-i dau cuvântul 
domnului Fekete la punctul de diverse, ca om care conduc această 
ședință ordinară.  
  Fekete Zoltan Iosif: 
    Dar atunci de ce ați considerat necesar să menționați 
numele meu și nu la punctul diverse? 

    Micula Dacian Claudiu: 
    Mă lăsați și pe mine să termin? Domnule Bădin, vă rog să 
înțelegeți că dumneavoastră ați făcut un abuz atunci când nu ați dat 
cuvântul domnului Fekete, după ce l-ați nominalizat. Și chiar dacă 
sunteți președinte de ședință, nu vă face cinste această atitudine, cu tot 
respectul v-o spun. Nu puteți interzice niciodată unui consilier să 
răspundă, atunci când a fost nominalizat. Mulțumesc. 
  Bădin Ion: 
    Bine, domnule Dacian Micula. 
    Țambă Alin Adam: 
    Îmi permiteți și mie? Din punctul meu de vedere ar fi bine să 
facem dezbatere de idei, nu pentru niște chestii legate de procedură, în 
sensul în care oricum avem un punct de întrebări și interpelări, unde se 
putea lua cuvântul. Eu îndemn la mai mult calm și să încercăm să nu 
creăm falii între noi pentru lucruri minore. Haideți să rămânem oameni! 
Ne reprezentăm fiecare partidele, dar nu are rost să ne certăm numai 
de dragul de a ne certa, cu tot respectul pentru toată lumea.  
    Fekete Zoltan Iosif: 
    Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, domnule 
vicepreședinte. Dar această cerință trebuie să o adresați ambelor părți 
sau tuturor părților. Să nu se mai facă referiri la vreunul din consilierii 
județeni la începutul ședinței; să se facă la sfârșit și atunci să am și eu 
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dreptul să răspund la momentul în care s-a făcut referire la mine. Așa 
mi se pare normal, pentru a nu se crea falii.  
    Bădin Ion: 
    Dacă mai sunt și alți consilieri județeni, care doresc să ia 
cuvântul? 
    Mate Marta: 
    Da, domnule vicepreședinte. În această vară, am avut la 
sesiunea de bacalaureat un număr de cinci absolvenți care au finalizat 
cu media zece. Poate că ne gândim în viitor să încercăm să facem o 
premiere pentru ei, eventual în luna august sau în luna septembrie. Vă 
stau de luni la dispoziție cu toate informațiile privind acest aspect și m-
aș bucura, alături de autoritățile publice locale, să putem și noi, consiliul 
județean, să-i premiem. 
    Bădin Ion: 
    Da, aștept cu mare drag să ne comunicați informațiile 
necesare. 
    Avram Costel: 
    Aici aș vrea să intervin eu. Am discutat cu doamna Ștefănie 
și cu domnul președinte, doamna consilier Mate, și în mod sigur cei 
cinci vor fi premiați de consiliul județean, Deci lucrul acesta este 

demarat.  
    Mate Marta: 
   Mulțumesc! 
    Bădin Ion: 
    Mulțumesc, domnule administrator, mulțumesc, doamna 
profesor! Dacă mai sunt colegi care doresc să ia cuvântul?  Aș vrea să 
mai vin eu cu două precizări. Una este legată de postările făcute după 
ședința în care s-a aprobat organigrama Teatrului ID Sârbu din Valea 
Jiului. Acel teatru este în responsabilitatea mea, prin delegarea unor 
atribuții ale președintelui consiliului județean. Aș vrea să-i comunic 
domnului Dacian Micula că nu a fost o organigramă pe criterii politice 
sau cum a scris domnia sa acolo, că intervine politicul. N-a intervenit 
politicul, domnule Dacian Micula, vi s-a spus și atunci. Am venit cu o 
organigramă bine ajustată la numărul de personal care este acolo.  
    Mai mult, aș vrea să vă spun că activitatea teatrului de la 
Petroșani are de suferit în continuare datorită acestui management 
defectuos, să-i spunem, al fostului, actualului, fostului manager, domnul 
Cosmin Rădescu, pe care l-ați avut de față și în ședința ordinară de 
luna trecută. Ca să vedeți modul de a se comporta al acestui manager, 
vă informez, domnule Dacian Micula, că în data de 1-3 iulie domnul 
Cosmin Rădescu s-a deplasat la București, cu mașina instituției, ca să-
și rezolve niște probleme personale. S-a dus să participe la un seminar 
organizat de o organizație non-guvernamentală - Freedom House – pe 
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niște probleme care nu priveau activitatea teatrului. A plecat în 
delegație fără să-l informeze pe președintele consiliului județean, cu 
care are contract de manager. Știți că, atunci când vii din delegație, în 
48 de ore ar cam trebui să-ți faci decontul. Domnia sa, la cerințele pe 
care le-am avut eu, după instalarea unui nou manager interimar în 
persoana doamnei Bodea Irina, care este actriță la teatrul din 
Petroșani, abia în data de 23 sau 24 a venit cu foaia de parcurs și cu 
actele necesare și cu ștampilă pusă de la Ministerul Culturii; pentru că 
pe ordinul de deplasare a scris că se duce la Ministerul Culturii și nu la 
acest seminar. La Ministerul Culturii a dus o scrisoare. Deci a parcurs 
700 de kilometri cu mașina instituției, ca să înregistreze la registratura 
de la Ministerul Culturii o scrisoare care putea fi trimisă prin mail sau 
prin poștă. Dar domnia sa, de fapt, avea alte intenții: s-a dus la acest 
seminar cu o foarte bună ziaristă, poate cea mai competentă ziaristă 
din Valea Jiului. Nu vă mai dau numele, că e de notorietate numele ei; 
așa că este cea mai bună ziaristă din Valea Jiului.   
    Aceasta este activitatea domnului Cosmin Rădescu. Astfel 
își face el treaba, adică încalcă regulamentele de funcționare și se 
duce pentru probleme personale, de fapt, cu mașina instituției. 
Bineînțeles, dacă nu ne sesizam și așa mai departe, venea și cu 

decontul pentru motorină și pentru cazare și așa mai departe. Dar și-a 
dat seama și a spus că, într-adevăr, a folosit mașina instituției. 
    În al doilea rând: știți prea bine că, desființând direcția 
economică și transformând postul de director economic în post de 
actor, în mod normal, celei care a fost pe funcția de director economic, 
cum scrisa și în notele de fundamentare, trebuie să i se ofere un post 
similar cu pregătirea pe care o are, un post de conducere. Postul de șef 
serviciu financiar contabil era ocupat vacant, dar domnul Cosmin 
Rădescu, în perioada în care a revenit din nou la conducere – pentru 
că doamna director economic nu a mai vrut să se deplaseze, împreună 
cu alți colegi la procesele pe care le are intentate împotriva consiliului 
județean – a sancționat-o, dându-i preaviz 45 de zile, pentru faptul că, 
vezi Doamne, doamna Lupu nu mai este în acea tabără și nu se duce 
ca intervenient în procesele domnului Cosmin Rădescu. În aceeași 
situație mai sunt o serie de angajați ai teatrului din Petroșani – nu vă 
dau numele lor – care spun că, având contract pe perioadă 
determinată, sunt forțați să meargă la aceste procese, fiind amenințați 
că li se desface contractul de muncă la terminarea acestei proceduri de 
durată determinată. Deci cam aceasta este activitatea domnului 
Rădescu. 
    Mai mult, vă informez, domnule Dacian Micula, că am cerut 
o situație de la teatru pe ultimii doi ani, cu toate contractele care s-au 
atribuit acolo. Spre surprinderea mea, sunt o serie de actori ai teatrului 
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care, în perioada de doi ani de zile, au încasat sume, făcând și alte 
joburi. Le dă voie Ordinul 21, dar atenție! fără să aibă pregătirea 
necesară sau fără să facă aceste joburi în afara programului de lucru. 
Ei și-au luat salariile integral ca actori, dar au mai luat câte 1-2 salarii 
pe acest joburi suplimentare: regizor, scenograf, sonorizare etc. Doi 
dintre acești actori au încasat în această perioadă 57, respectiv 44 mii 
lei. Nu mi se pare etic și normal să facă asta în cele 8 ore de lucru. Ar fi 
putut să se suspende ca actori și să facă celelalte joburi, dar să faci trei 
lucruri într-unul nu este corect. Este vorba de o parte din acei oameni 
care, în timpul ședinței ordinare a consiliului județean din 28 iunie, erau 
afară și strigau: vrem justiție corectă, nu vrem nu știu ce, nu știu cum. 
Deci cam aceasta este abordarea domnului Rădescu la Teatrul ID 
Sîrbu din Petroșani. 
    Și mai am o completare. Să știți că, în ședința aceea de 
îndată privind achizițiile de la Direcția de monumente și turism, era 
vorba de prețuri estimative. Nu este nici o găselniță, nu au fost 
pregătite aceste achiziții, cum ați spus în comunicate și ați postat USR 
și PNL, că vezi Doamne sunt pregătite pentru anumite firme ale PSD. 
Sunt prețuri estimative. Iar dacă doreați, cei care ați dat aceste 
comunicate, puteați foarte bine să veniți la consiliul județean sau să 

sunați la direcție, să vi se spună cam ce înseamnă aceste achiziții, care 
sunt prețurile actuale și așa mai departe. Vă mulțumesc. 
    Fekete Zoltan Iosif: 
    Domnule vicepreședinte, dacă-mi permiteți, am numai o 
singură întrebare. Ținând cont de situația în care este acum clădirea, 
cam pe când preconizați că s-ar putea să ne mai întâlnim în format 
fizic? Sau, până se vor face reparațiile necesare, ne vom întâlni tot 
online? 
    Bădin Ion: 
    Domnule consilier, deocamdată, în momentul acesta, nu vă 
pot da un răspuns clar. Am fost acolo împreună cu factorii tehnici, cu 
domnul arhitect Armășescu, cu specialiștii de la noi din firmă, a fost și 
ISC și așa mai departe. Dar, în momentul în care o să avem o decizie 
clară, o să vă comunicăm. 
    Fekete Zoltan Iosif: 
    Da, mulțumesc. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Domnule vicepreședinte, vă rog să-mi permiteți să intervin 
și eu! Având în vedere că colegii de la USR sunt foarte activi și 
îngrijorați de situația clădirii consiliului județean, poate au și ei un 
subprefect acolo și îi e frică. Sau poate stă la parter. Aș dori să-i luați 
consultanți pe cei doi consilieri de la USR, pentru că ei se pricep foarte 
bine la sifonat bani. Pentru că au luat bani de la Primăria Deva și și-au 
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făcut sediu pentru partid. Ei cred că și consiliul județean face exact cum 
fac ei.  
    Fekete Zoltan Iosif: 
    Domnule consilier, știți bine că nu USR a luat bani și și-a 
făcut spațiu. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Dumneavoastră ați sifonat banii Primăriei Deva, să vă faceți 
sediu.  
    Fekete Zoltan Iosif:     
    Faceți politică acum, precizând aceste lucruri. Spațiul este 
proprietatea altcuiva, altcineva a hotărât să facă acele reparații, care 
erau normale la un spațiu.  
    Popa Ioan Dorin: 
    Domnule vicepreședinte, vorbeați de niște prețuri 
estimative. Cine face acele prețuri estimative?  
    Bădin Ion: 
    Compartimentul achiziții. 
    Popa Ioan Dorin: 
     Vedeți? Dumneavoastră ați trezit suspiciuni, pentru că 
prețurile estimative, la anumite compartimente, au fost făcute de firme 

private. Asta-i ideea. Devizul estimativ a fost făcut de firme private.  
    Bădin Ion: 
    Se consultă piața și se fac aceste estimări. În momentul în 
care o să se scoată – că știți că trebuie să aibă loc licitații și așa mai 
departe – atunci da, i-ai dat lui Bădin, că are firmă, să facă … 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Domnule Bădin, postarea mea de pe facebook în legătură 
cu teatrul s-a referit mai mult la faptul că organigrama nu avea avizul 
pozitiv al consiliului de administrație și cam asta a fost problema. Iar 
achizițiile la prețurile supraevaluate de acolo … mă bucur că postările 
noastre au ajuns la dumneavoastră și ați decis că sunt niște prețuri 
doar estimative. În schimb, despre spațiul USR am explicat de atâtea 
ori că nu este proprietatea noastră. 
    Bădin Ion: 
    Da sunt prețuri estimative și nu s-au efectuat achizițiile, 
domnule consilier.  
    Micula Dacian Claudiu: 
    Nu s-au efectuat, dar urmează să se efectueze și, probabil, 
nu vor putea să se efectueze la prețul acela estimat, pentru că era un 
preț foarte mare 
    Bădin Ion: 
    Stați puțin, să vă dau un exemplu! Pe vremea când era 
domnul Moloț președintele consiliului județean, un pavilion cam de 
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același tip a fost achiziționat cu 68.000 lei. Și aici, cinci pavilioane vin la 
un preț estimativ de aproximativ 50 mii lei. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Nu știu ce a făcut domnul Moloț, că nu … 
    Bădin Ion: 
    Păi vă spun eu ce a făcut, că ne-am uitat în acte, de-aia vă 
spun. Deci nu sunt prețuri umflate și așa mai departe. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Nu știu, dacă o licență de windows costă atâtea zeci de mii 
de lei, nu știu ce să mai zic. 
    Bădin Ion: 
    Iar legat de organigrama teatrului, pentru consiliul județean 
- fiind instituția în subordinea căreia se află teatrul și care bugetează 
teatrul - pentru conducerea consiliului județean, ceea ce stabilește 
consiliul de administrație al teatrului este consultativ. Păi, dacă venea 
domnul Cosmin Rădescu și mai cerea încă trei posturi de director și îi 
aproba consiliul de administrație al teatrului, eu trebuia să mă supun 
deciziei domnului Cosmin Rădescu? La ora actuală, din bugetele care 
sunt alocate și din ceea ce se face – că v-am explicat și atunci că se 
încălecau unii peste alții, adică erau două funcții care se regăseau la 

șefii de servicii – am căzut de acord că cel mai bun lucru este să 
revenim la organigrama din 2016, făcută foarte bine de PNL din acea 
vreme. Vă mulțumesc. 
    Avram Costel: 
   Domnule vicepreședinte, aș vrea să intervin și eu. În 
momentul când scoți la licitație sau când estimezi niște prețuri, sub nici 
o formă ele nu se învârt în jurul consilierilor USR. Piața și SEAP sunt 
cele care decid prețul. Eu știu ce a făcut la București tot așa un primar 
USR și lumea stă în gunoaie. Lăsați, domnule consilier - am uitat cum 
vă cheamă - lăsați, că activitatea Consiliului Județean Hunedoara nu se 
învârte în jurul USR. Deocamdată dumneavoastră trebuie să mergeți … 
    Fekete Zoltan Iosif: 
    Bine că se învârte în jurul PSD! 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Domnule administrator, și la Deva sunt gunoaie, pe care 
consiliul județean trebuia să le ia de mult timp din locul unde sunt 
depozitate și e pericol să explodeze. Deci nu numai Bucureștiul se 
învârte în gunoaie, și Deva se învârte în gunoaie. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Deva e a dumneavoastră, și primarul, și administratorul 
public, dar e o mizerie în Deva ordinară. De ce mințiți? 
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  Fekete Zoltan Iosif: 
   Cine minte, domnule consilier? Știți foarte bine cine este 
proprietarul spațiului … 
  Bădin Ion: 
    Vă rog să nu mai vorbiți toți odată, că închid ședința! Declar 
ședința închisă, vă mulțumesc și vă urez un weekend plăcut. 
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