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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată  

a Consiliului Județean Hunedoara din data de 20 iulie 2021 
 
 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara nr.275/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară, în sistem de 

videoconferință, în data de 20 iulie 2021, orele 15,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Nistor 
Laurențiu – președintele Consiliului județean Hunedoara; Bădin Ion și 
Țambă Alin Adam – vicepreședinții  Consiliului Județean Hunedoara; 
Arion Viorel, Bălănesc Doinița Maria, Bârea Vasile, Bogdan Sever, Chiș 
Alexandru, Chivu Cristina, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu Marin, 
Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, Fekete Zoltan Iosif, Gligor Dorin 
Oliviu, Goia Marcel Adrian, Hirghiduși Ion, 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 30 consilieri județeni, la 
care se adaugă președintele consiliului județean (31), potrivit art.180 
alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.  
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    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
supune la vot procesele verbale încheiate în ședințele anterioare. 
   Dan Daniel: 
    În conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința 
ordinară din data de 28 iunie 2021 și procesul verbal încheiat în ședința 
extraordinară din data de 1 iulie 2021: 
    S-a conectat pe platforma online și domnul consilier 
județean Ciodaru Iulian Dacian, astfel încât numărul consilierilor 
județeni prezenți la ședință este 31, număr la care se adaugă 
președintele consiliului județean (32). 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesele verbale au fost aprobate cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
     

 

 
x 

     
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi: 
    1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale 
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire clădire 
pentru Secția spitalizare de zi cu folosință temporară pentru Unitatea 
de Primire Urgențe”; 
    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Funcționarea Centrului de Îngrijire și 
Asistență Uricani”; 
    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reparația și modernizarea sediului 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara”; 
    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale 
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Creșterea 
siguranței pacienților în Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad”; 
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    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 
2021; 
    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al 
Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică 
a Județului Hunedoara, precum și modificarea programului de investiții 
anexă la buget. 
    Se supune la vot proiectul ordinii de zi: 

- 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. 

 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare 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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei 
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de proiectare 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). 
 

 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Funcționarea Centrului de 

Îngrijire și Asistență Uricani”. 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Funcționarea Centrului de Îngrijire și Asistență 
Uricani”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Reparația și modernizarea 
sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Reparația și modernizarea sediului Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
„Creșterea siguranței pacienților în Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Brad”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
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    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții „Creșterea siguranței 
pacienților în Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 
 

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor 
de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului 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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare 
în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2021: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor 
de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2021 al Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare 
Turistică a 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 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. 
  Mutulescu Marius: 
    Domnule președinte, dacă-mi permiteți, aș vrea să intervin! 
În primul rând, caracterul de urgență nu se prea justifică. Dar, lăsând 

asta la o parte, vreau să vă felicit pentru faptul că noul director care 
conduce această instituție a fost numit și în Autoritatea de Ordine 
Publică și, în felul acesta, și-a dat seama că are nevoie de pază la 
obiectivele pe care le administrează unitatea respectivă. Având în 
vedere cele expuse, faptul că nu este un caracter de urgență, consilierii 
PNL se vor abține la acest punct.  
    Nistor Laurențiu: 
    Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Dacă mai e 
cineva dintre consilieri care dorește să ia cuvântul? 
    Țambă Alin Adam: 
    Îmi permiteți și mie? Eu aș vrea să-i spun domnul 
Mutulescu faptul că noi abia din acest an am preluat aceste cetăți și 
acesta este motivul pentru care până acum nu am avut pază la ele. 
Cealaltă cetate monument UNESCO – este vorba de Sarmizegetusa 
Regia – este cu pază și supravegheată video de ceva timp. Sunt 
convins că domnul Mutulescu știe, dar poate nu i-a venit chiar atunci 
răspunsul acesta. Pe lângă asta, când vorbim de un sit monument 
UNESCO, atunci vorbim automat de un caracter de urgență, datorită 
faptului că curentele dacomane, tot felul de persoane, cum am avut 
cazul la cetatea de la Blidaru, care a desenat, mă rog, a încastrat în 
piatră acele rozete. Eu consider un caracter de urgență și până acum 
n-a fost pază la aceste cetăți din cauza faptului că n-au fost ale 
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noastre, au fost ale Ministerului Culturii. Și nici Ministerul culturii, de 
exemplu, în anul 2020 nu a pus pază la ele, deși legea îl obliga.  
    Domnule Mutulescu, v-aș ruga să-i spuneți doamnei 
președinte PNL să-l tragă pe domnul  ministru de mânecă, pentru că 
situația asta nu e doar în Hunedoara; asta-i o situație general valabilă 
pentru acele monumente administrate de Ministerul Culturii. Eu mă 
bucur să prezentați o atât de mare aplecare asupra monumentelor 
istorice, dar, din punctul meu de vedere, să spui că a nu pune pază la 
un monument UNESCO vandalizat nu reprezintă pentru 
dumneavoastră o prioritate… Eu sper să spuneți asta și în presă și să 
v-o asumați! Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc. Dacă din rândul consilierilor județeni mai 
sunt obiecțiuni la acest punct? 
    Avram Costel: 
    Dacă-mi dați voie, domnule președinte, aș vrea să intervin 
și eu. Vreau să le atrag atenția consilierilor județeni PNL că Consiliul 
Județean Hunedoara nu dă nici un ban și sunt virări de credite între 
capitole. Deci, una peste alta, direcția, prin bani proprii, își modifică lista 
de investiții, având în vedere – cum spunea și domnul Țambă – 

prioritatea pe care o dau, avându-se în vedere faptul că ei 
administrează aceste cetăți. Sunt urgente. În discuția pe care am avut-
o cu domnul Bâlici și cu domnul Mateescu sâmbătă, în cetatea 
Costești, se spunea că ieri ar fi trebuit să facem lucrul acesta, dar noi îl 
facem și azi. Dar dacă unii consideră că azi e prea devreme, este 
problema lor. Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și eu. Alți colegi? Cu permisiunea 
dumneavoastră, dați-mi voie să spun câteva cuvinte! Domnule prieten 
al meu Mutulescu, nu se dovedește caracterul de urgență. Mă întreb și 
vă întreb și pe dumneavoastră și întrebăm opinia publică a județului 
Hunedoara: în momentul în care un fost candidat al unui partid - nu mă 
interesează cum se numește nici partidul, nici candidatul – merge și 
face diferite inscripții pe anumite pietre care sunt patrimoniu UNESCO 
și-și permite să facă asemenea treburi, ce caracter poate avea această 
ședință și acest punct, decât de urgență? 
    Mă miră faptul, domnule Mutulescu și domnilor liberali, că 
nu săriți împotriva Ministerului Culturii, nu împotriva președintelui 
Consiliului Județean Hunedoara și a proiectelor de pe ordinea de zi. 
Fiindcă Consiliul Județean Hunedoara a preluat - domnule Mutulescu și 
atenție pentru liberali: până nu-l votați pe Orban și-l excludeți pe Cîțu, 
aveți timp încă s-o rezolvați – Consiliul Județean Hunedoara a preluat, 
prin proiect de lege aprobat de Parlamentul României, cele patru cetăți 
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dacice care nu erau în administrarea județului. Am solicitat cu deosebit 
respect, guvernului, ministerului de resort, să ne dea 32 de locuri care 
sunt necesare pentru a încadra oameni, pentru ca activitatea de la 
aceste patru cetăți să poată continua în totalitate deplină, cu 
respectarea legilor din România la această oră privind patrimoniul 
UNESCO, privind patrimoniul cetăților dacice.   
    Vă dau un exemplu, dacă nu știți, domnilor liberali: cetatea 
Sarmizegetusa, de când este preluată de consiliul județean, pot să o 
spun și eu, poate s-o spună și domnul Mutulescu și liberalii, dacă aveți 
curajul - dacă n-aveți curajul, sigur că e bine să nu-l aveți, asta e viața, 
fiecare ne exprimăm curajul – este foarte, foarte bine administrată. Este 
pază la cetatea Sarmizegetusa: este pază și cu jandarmi, este și pază 
video. A crescut numărul de turiști, aproape s-a triplat numărul, de 
turiști, beneficiile pentru această cetate sunt extraordinar de mari și le 
folosim pentru dezvoltarea în continuare a activității acestei cetăți – 
Sarmizegetusa.  
    În schimb, pentru cele patru cetăți pe care legea ni le-a dat 
nouă în administrare, de când ați venit la guvernare, domnilor liberali, 
n-ați făcut altceva decât să puneți frâne; frâne cu piciorul drept, că cu 
stângul nu puteți accelera. Și accelerația, și frâna sunt pe piciorul drept, 

sunt de dreapta la ora actuală. Interveniți și v-aș felicita, iar întreaga 
populație a județului Hunedoara v-ar fi profund recunoscătoare, dacă 
ați interveni la guvern, la Ministerul Culturii, să sprijiniți consiliul 
județean pentru a primi posturile respective, pentru a putea face o 
administrare corectă a celor patru cetăți, în așa fel încât „prietenii” 
unora nu le-ar mai permite să sape după comorile dacice, după brățări 
sau cosoni sau altceva, ci dimpotrivă, am opri pentru totdeauna și 
pentru veac, pentru a nu se mai putea face săpături după piese 
arheologice, după piese dacice, care să fie transferate peste granițele 
României. Asta m-ar bucura pe mine, ca președinte al consiliului 
județean, dacă m-ați ajuta.  
    Așa că, domnilor liberali, fac apel la dumneavoastră, special 
în acest sens, să facem front comun, și pentru cetățile dacice, și pentru 
Termocentrala Mintia; să facem front comun, ca să le salvăm. Fiindcă 
vă spun cu sinceritate maximă: peste trei ani de zile, nici eu, nici 
dumneavoastră nu vom scăpa de judecata alegătorilor. Ei sunt cei care 
spun și fac judecata cea dreaptă, nu noi, politicienii, ne judecăm unii pe 
alții. Dacă salvăm Termocentrala Mintia, dacă salvăm cetățile dacice, 
fiecare din noi ne-am adus aportul de pe scaunul pe care stăm acum, 
pentru dezvoltarea județului și de ce nu, pentru menținerea în 
continuare, în condiții deosebite, a patrimoniului UNESCO pe care-l 
avem.  
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    Vă mulțumesc și sunt convins că, după aceste cuvinte, 
mulți dintre dumneavoastră vă schimbați părerea. Și ca să nu avem 
probleme la vot, o să dăm citire nominal listei, ca să vadă județul 
Hunedoara cine vrea binele județului și cine nu. S-ar putea ca cetățenii 
județului Hunedoara să spună că Nistor nu vrea binele județului. Mă 
înclin în fața alegătorilor din județul Hunedoara. În momentul când 
alegătorii din județul Hunedoara îmi spun că președintele consiliului 
județean nu are dreptate, n-am decât să mă înclin cu respect în fața lor. 
Dar atât timp cât susțin cauza dreaptă a Consiliului Județean 
Hunedoara și a ceea ce cerem de la ministerele de resort, respectiv de 
la Ministerul culturii, să ne dea numărul de posturi pentru a putea să 
funcționăm în mod corect cu cele patru cetăți preluate prin lege, posturi 
care la ora actuală, nu vă supărați stimați consilieri PNL, sunt la 
Ministerul Culturii, mă întreb de ce Ministerul Culturii se face stăpân pe 
32 posturi pentru care ei nu mai au activitate și activitatea, în mod legal 
și constructiv, aș putea spune, a trecut la Consiliul județean 
Hunedoara.  
    Hai să vedem legea, hai să vedem modul de aplicare a legii 
și sunt convins că atunci vom face toți o echipă. Și atunci când toți vom 
face echipă pentru județul Hunedoara, toți cei care ne-au ales, 

indiferent că suntem de o culoare sau de alta, ne vor aprecia după 
faptele pe care vrem să le facem pentru acest județ. Să nu mai 
acceptăm ca un candidat X al unui partid Y merge și scrie pe o piatră, 
la o cetate patrimoniu UNESCO, fel de fel de inscripții. Dacă eram în 
locul partidului respectiv, eu îl dădeam afară, de nici neamul lui nu mai 
avea voie să se înscrie în partidul respectiv. N-aveți tăria? Suportați, 
domnilor colegi, rigorile pe care le suportăm cu toții!  
    Lumea ne apreciază după ceea ce facem bine pentru 
consiliul județean și nu ne apreciază pentru că noi ne certăm între noi, 
care de care să fim mai deștepți sau să ne opunem la niște probleme 
care sunt legale. În momentul în care eu, ca președinte al consiliului 
județean, vin în fața dumneavoastră și vă propun unele proiecte care 
sunt împotriva legii, împotriva cetățenilor județului Hunedoara, vă rog 
să mă taxați ca atare! Dar în acest moment vă spun: haideți să facem 
front comun și aștept și acum să salvăm Termocentrala Mintia, să 
spunem foarte clar că Uniunea Europeană a hotărât ca centralele de 
apartament să fie impozitate, pentru că produc și dau în atmosferă 
CO2! Haideți să punem umărul cu toții! Termocentrala Mintia poate fi 
salvată. Cetățile dacice din județul Hunedoara pot fi salvate și 
administrate într-un mod deosebit, așa cum o facem, de altfel, astăzi, 
când administrăm cetatea Sarmizegetusa. 
    Acum închei, pentru că nu vreau să vă plictisesc, dar sper 
că prin ceea ce am spus înțelegem cu toții că, atunci când este vorba 
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de administrație publică, trebuie să ne dezbrăcăm de haina politică. 
Niciodată nu am venit în fața dumneavoastră cu o cravată roșie la gât, 
ca să arăt că sunt psd-ist. Vin ca un om normal și vin cu probleme 
pentru care ne judecă cetățenii județului Hunedoara. Vă mulțumesc 
pentru că m-ați ascultat și în continuare vă aștept, dacă cumva am 
supărat pe cineva, dacă aveți reproșuri la ce am spus. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Domnule președinte, vreau să vă spun că persoana la care 
făceați referire era membru Plus. Și-a dat demisia a doua zi după ce a 
fost chemat la poliție și vă asigur că, dacă nu o făcea el, era exclus din 
noul partid USR Plus. 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule Micula, vă felicit din suflet dacă l-ați dat afară și 
neam de neamul lui să nu mai caute la USR! V-a făcut de minune în tot 
județul.  
    Micula Dacian Claudiu: 
    L-am fi dat afară, dacă nu-și dădea el demisia. Dar aș vrea 
ca și dumneavoastră, la PSD, să aplicați aceeași unitate de măsură 
pentru cei care … 
    Nistor Laurențiu: 

    Sigur, dacă eu aș prinde pe cineva că ar face asemenea 
lucruri pe un monument UNESCO, acela n-are ce căuta alături de mine 
în PSD. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Da, să stați liniștit, nu mai este membru USR Plus. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă felicit dacă l-ați dat afară, dar să-mi promiteți că neam 
de neamul lui, până la a șaptea spiță, nu se va mai înscrie în USR.  
    Micula Dacian Claudiu: 
    Nu se poate înscrie nici un membru cu dosar penal. 
    Nistor Laurențiu: 
    Bine, mulțumesc. 
    Mutulescu Marius: 
    Domnule președinte, dacă îmi permiteți?  
    Nistor Laurențiu: 
    Îmi ești prieten drag, chiar te apreciez foarte mult și te las 
să vorbești chiar mai mult decât am vorbit eu. 
    Mutulescu Marius: 
    Vă mulțumesc. N-o să fac abuz de timpul dumneavoastră. 
Vreau să vă spun că noi nu avem ceva împotriva apărării și a păstrării 
patrimoniului UNESCO din județul Hunedoara. Nu avem nimic 
împotriva faptului că aceste firme de pază trebuie să-și facă datoria și 
să avem o siguranță privind conservarea monumentelor istorice din 
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județul Hunedoara. Doar voiam să vă spun că, deși a fost aprobat 
bugetul pentru această nouă instituție, faptul că domnul director nu s-a 
gândit până acum la alocarea de fonduri pentru a monitoriza aceste 
obiective, nu înseamnă că săptămâna viitoare, când avem ședința 
ordinară în care putem discuta pe îndelete aceste probleme, inclusiv să 
auzim și punctul de vedere al dânsului, nu am fi votat acest punct. 
Tocmai din cauza asta noi nu am spus că suntem împotrivă, am spus 
că ne abținem, pentru doream să avem și punctul dânsului de vedere, 
doream să studiem mai cu atenție și poate că banii alocați ar fi trebuit 
suplimentați, poate că erau prea puțini. Să ne fi aplecat un pic mai pe 
îndelete pe acest punct foarte important și o săptămână bănuiesc că nu 
era capăt de țară, mai ales că, totuși, această instituție are deja o 
perioadă de timp în care funcționează și a preluat patrimoniul UNESCO 
și până acum nu am auzit că ar fi fost așa de mare problemă din partea 
dânșilor să ceară obiective de pază sau puncte de monitorizare. Pentru 
asta am considerat că nu este caracter de urgență, pentru că dacă era 
un caracter de urgență, probabil că dânsul și-l bugeta încă de la 
începutul activității și a numirii în această funcție. Vă mulțumesc 
frumos. 
    Nistor Laurențiu: 

    Domnule Marius Mutulescu, sigur că fiecare avem dreptul 
să apreciem dacă este caracter de urgență sau nu este. Dar vă întreb 
și pe dumneavoastră, pe cei de la liberali, că am votat în unanimitate 
să facem Opera Nights la Hunedoara. Oare dacă scoteam astăzi o 
hotărâre de consiliu județean, să hotărâm ceva împotriva celor care, în 
timpul desfășurării spectacolului, la un hotel care umbrește Castelul din 
Hunedoara, trăgeau focuri de artificii și au întrerupt un spectacol pe 
care îl vizionau în direct, de la fața locului vreo șase sute de oameni, ca 
să nu mai spun câte mii online, cam ce părere aveați? Tot aceeași 
părere? Tot că nu este caracter de urgență? Pentru mine, vă spun 
sincer, că mi se părea că atunci, pe loc, trebuia să convocăm o ședință 
de consiliu județean, să stabilim niște măsuri de urgență, ce se impun 
pentru acest spectacol, care a fost cu totul deosebit și vă felicit pe toți 
consilierii care ați participat. Pe cei care, din motive obiective nu ați 
putut, n-o să vă critic; și eu am fost o singură dată, n-am putut să merg 
și a doua oară, că mi-ar fi plăcut foarte mult, dar n-am putut să merg 
din alte motive. Dar am umbrit această activitate cu anumite lucruri, 
care chiar nu sunt la locul lor. Deci iată și una și alta.  
    Faptul în sine că este caracter de urgență și nu mai suportă 
amânare, fiindcă lucrurile iau o turnură nu tocmai bună, dacă nu luăm 
măsurile necesare rapide pentru cetățile dacice. Nu vreau să vă forțez 
mâna, nu vreau să influențez pe nimeni, dar trebuie să fim toți 
conștienți de faptul că județul Hunedoara trebuie bine administrat și nu-



13 
 

l administrează alții, decât eu, președinte, împreună cu echipa mea, 
plus dumneavoastră, consilierii județeni, pe care vă consider aceiași 
parteneri de echipă ca și mine. Nu avem unii drepturi mai mari decât 
ceilalți; nu unul are un aport mai mare decât celălalt, ci doar să luăm 
măsurile cele mai bune. Vă mulțumesc. 
    Logofătu Daniela Maria: 
    Domnule președinte, dacă-mi permiteți, vă rog frumos! O 
singură remarcă vizavi de focul de artificii: autorizația a fost dată de 
Primăria Municipiului Hunedoara. Cred că-i un aspect important. 
    Nistor Laurențiu: 
    Da? Între ce ore și ce ore? Și cu asigurarea dată de către 
organizator, stimată domnișoară, că nu va fi deranjat sub nici o formă 
spectacolul Opera Nights, care se desfășura. Asta a fost, ce să facem? 
Se mai greșește. Nimeni nu este fără greșeli, doar Dumnezeu este fără 
greșeli, cel care nu greșește, iar noi, pământenii, suntem supuși 
greșelilor și, sigur, trebuie să trecem și cu vederea, că de iertat nu 
putem ierta, numai Dumnezeu ne iartă, domnișoară, să știți. 
    Logofătu Daniela Maria: 
    Să ne ierte Dumnezeu! Mulțumesc frumos. 
    Nistor Laurențiu: 

    Să ne ierte! Și eu mă rog să vă ierte Dumnezeu la cei care 
au făcut asemenea probleme.  
    Țambă Alin Adam: 
    Mie-mi place să cred că noi, consilierii județeni, indiferent 
de partidele politice, reprezentăm un tot, un întreg, și reușim să 
transcendem, ca să zic așa, culoarea politică pe care o avem. Avem în 
fața noastră ordinea de zi, o ordine de zi votată de toată lumea, în 
unanimitate, și care are un aviz de legalitate. În aceste condiții, stimați 
consilieri județeni de la toate forțele politice, vă provoc să faceți 
următorul lucru: lăsați, vă rog, politica de partid deoparte! Pentru că eu 
sunt profesor de istorie, absolvent de arheologie și sunt tânăr, sunt din 
Orăștie. Sunt colegi de la PNL, sunt colegi de la alte partide politice, 
care știu cât de mult au suferit aceste cetăți în ultimii zeci de ani, de la 
furturi, de la săpături ilegale, de la focuri făcute pe monumente istorice, 
scrijeliri de pietre și așa mai departe. Eu vă rog să treceți peste ce v-a 
spus șeful de partid, încercați să gândiți cu propria dumneavoastră 
ființă și să votați ceea ce este bine pentru județul Hunedoara și pentru 
noi, ca români. Altfel o să mă văd în imposibilitatea de a vă respecta pe 
de-a-ntregul, chiar dacă sunt convins că toți sunteți persoane 
deosebite. Dar eu deja am pregătit o postare, o informare a opiniei 
publice, care trebuie să afle. Pentru că patrimoniul cultural din România 
avut de suferit foarte, foarte mult. Și eu zic că, odată cu noi, acest lucru 
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poate să se schimbe. Eu vă rog să nu lăsați decizia în mâna unui șef 
de partid și să faceți cum vă dictează conștiința! Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Mulțumesc, domnule Alin Țambă! Iată ce înseamnă să fii 
profesor! Uite ce calități trebuie să aibă un profesor, de aproape te 
convinge că trebuie să gândești cu capul și nu cu gândul în altă parte, 
la anumite influențe politice. Trebuie să gândești cu sufletul, cu mintea, 
și să lăsăm la o parte influențele. Felicitări, domnule profesor Alin 
Țambă! Dacă eram profesor, poate eram și eu mai convingător decât 
tine.  
    Țambă Alin Adam: 
    Mulțumesc, domnule președinte, dar nu poți să vii și să spui 
că tu ești de acord cu proiectul, dar nu-l votezi. Mi se pare… nu mai zic 
nimic.  
    Nistor Laurențiu: 
    Nu te enerva, Alin! Nu te enerva, că strică la frumusețe! 
Calm, așa, luați-o după președinte, foarte calm! 
    Avram Costel: 
    Aș vrea să intervin și eu, domnule președinte, dacă-mi dați 
voie. Mă surprinde ceea ce spune doamna consilier de la Hunedoara, 

că primăria a dat autorizație pentru spectacolul de sâmbătă. Nu este 
adevărat. Doi: organizatorii, cei care conduc acel restaurant, au avut o 
discuție cu organizatorii și au spus că în perioada 21-23 nu se va 
întâmpla nimic, ca după aceea, a doua zi, au venit și au spus că nici nu 
au știut de artificii, ci a fost o surpriză făcută de către socrul mare. 
Totuși, doamna trebuie să vadă, dacă au luat autorizație, trebuiau să 
știe; dacă nu au luat autorizație, a fost surpriză.  
    Referitor la domnul Mutulescu, când s-a înființat această 
direcție, nu am avut din start cele patru cetăți în subordine. Ele au fost 
date în administrare în următoarea ședință a consiliului județean și vă 
pot spune că rectificarea sau aceste virări de credite se puteau face și 
prin dispoziția președintelui consiliului județean. Dar președintele 
consiliului județean, pentru a arăta o transparență maximă, a supus-o 
atenției dumneavoastră. Dacă se citea raportul, se vedea exact că ăștia 
sunt banii necesari pentru momentul potrivit. Și încă o dată revin, cu 
riscul de a repeta, consiliul județean nu dă nici un ban în plus direcției, 
ci ei își fac singuri, de la un capitol la altul, își modifică lista de investiții, 
pentru ca să rezolvăm această problemă. Mulțumesc, domnule 
președinte. 
    Nistor Laurențiu: 
    Mulțumesc și eu, domnule Costel Avram. Se pare că 
dumneavoastră transmiteți din curtea consiliului județean, nu din birou, 
pentru că aveți un peisaj foarte frumos. 
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    Avram Costel: 
    Nu, sunt acasă, la Petroșani, că am ajuns mai repede. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dar știam că și la consiliul județean e asemenea peisaj 
frumos. 
    Avram Costel: 
    Vom avea, cât de repede.  
    Nistor Laurențiu: 
    Te-am provocat, n-am vrut să spun că vom avea. 
    Avram Costel: 
    Știu discuția pe care am avut-o amândoi.  
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă mai sunt și alți colegi care mai doresc să intervină. 
Dacă nu mai sunt, stimați colegi, este normal că, întrucât consilierii 
PNL au spus că se vor abține, vom vota prin apel nominal, să știm care 
cum își manifestă dorința de a vota 
      Se supune la vot, prin apel nominal,  proiectul de hotărâre 
privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Administrare 
Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, precum și 

modificarea programului de investiții anexă la buget:  
    Domnul consilier județean Rus Ioan s-a deconectat de pe 
platforma online, iar doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria 
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 22 voturi pentru: 
Bădin Ion, Bogdan Sever, Chiș Alexandru, Ciodaru Iulian Dacian, 
Coltescu Marin, Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, Gligor Dorin 
Oliviu, Goia Marcel, Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși 
Maria, Muzsic Robert Eugen, Nistor Laurențiu, Pârvuța Gabriel, Socaci 

Andrei, Suciu Ancuța Elena, Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie 
Maria, Țambă Alin Adam, Zvîncă Adrian și 8 abțineri: Bârea Vasile, 
Chivu Cristina, Fekete Zoltan Iosif, Logofîtu Daniela Maria, Mate Marta, 
Micula Dacian Claudiu, Mutulescu Marius, Popa Dorin Ioan. 
    Nistor Laurențiu: 
     Cu permisiunea dumneavoastră, două cuvinte v-aș mai 
spune și vă rog din suflet să mă iertați că vă mai rețin două-trei minute. 
Este o problemă nu aș putea spune de viață și de moarte. Este o 
problemă în care ne aflăm, domnilor consilieri județeni, și atât 
dumneavoastră, cât și eu personal, o să dăm vreodată, nu cu 
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subsemnatul, dar o să dăm vreodată, în fața electoratului din 
Hunedoara, explicații despre modul în care ne-am implicat pentru 
salvarea termocentralei din Mintia. Fac apel la toți consilierii județeni, 
indiferent de partid politic, să ne implicăm până nu este prea târziu. 
Suntem deja în ceasul al doisprezecelea. Mârșăvia făcută, de a păcăli 
oamenii, să le dăm model de cerere și să solicite preaviz, să le 
promitem zece mii de euro impozabili și pe urmă să spunem că nu mai 
avem cu cine lucra este prea perimată. Este prea perimată și 
negândită.  
    Ați văzut și dumneavoastră, ca și mine, Programul Național 
de Redresare și Reziliență prezentat de Guvernul României a fost 
respins pentru a nu știu câta oară, fiindcă și în acest program și 
referitor la partea energetică s-a dovedit că cei de la Comisia 
Europeană ne-au prins cu gâsca strânsă de gât, în ciorap băgată, deci 
cu minciuni. Și au spus guvernului: nu suntem de acord cu minciunile 
propuse și vă rugăm să verificați ceea ce doriți să dăm prin PNRR către 
România.  
    Doresc să vă informez că avem o șansă enormă de a salva 
Termocentrala Mintia și vom fi toți blestemați dacă nu vom putea salva 
Termocentrala Mintia de la dezastrul care urmează să fie, adică, mai 

clar, ștearsă de pe harta județului Hunedoara. Faptul în sine că cei de 
la Comisia Europeană au spus nu programului propus, fiindcă nu vrem 
favoritisme, ci vrem într-un mod transparent, legal și foarte corect. Și 
cine poate să ne spună astăzi, în România și în județul Hunedoara, că 
problema Termocentralei Mintia este apusă, sau coincinerarea de la 
Mintia să nu mai fie pusă în funcțiune, sau că devenii vor rămâne și la 
iarnă fără căldură, să știți că, chiar dacă stau la Bejan și am centrală 
termică pe gaz, mă gândesc ce voi face, fiindcă în momentul în care se 
impozitează centralele termice pe gaz de apartament, vom plăti niște 
prețuri extraordinare. În momentul în care Termocentrala Mintia ar 
funcționa, pentru Deva este mană cerească. Și nu numai pentru 
locuitorii municipiului Deva, ci pentru toate instituțiile din cadrul 
municipiului Deva.  
    Așa că, stimați consilieri, indiferent de partidul politic din 
care facem parte, haideți să ne dăm mâna și să facem ceva. Este un 
apel de suflet spre dumneavoastră și vreau să transmit asta și 
populației județului Hunedoara: haideți să ne dăm mâna, să putem face 
ceva pentru județul ăsta!  
    Termocentrala Mintia, pe cei care nu știți vă informez eu, a 
luat ființă, a fost pornită în 1969, cu un singur grup, primul grup 
energetic de 210 MW. Pe parcursul anilor, sigur că a îmbătrânit și ea, 
s-a dezvoltat, a născut și până în cele din urmă au fost șase grupuri 
energetice de câte 210 MW fiecare. La un moment dat era considerată 
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„steaua de pe Mureș”. Astăzi, datorită incapacității unor de a conduce 
acest fenomen, respectiv Complexul energetic Hunedoara, datorită 
intereselor meschine - o spun foarte clar și vă dați seama că îmi asum 
ceea ce spun – datorită intereselor meschine vor ca această 
termocentrală să dispară de pe harta județului Hunedoara.  
    Dragi consilieri județeni, nu m-aș opune dacă ar veni orice 
investitor credibil pentru județul Hunedoara și pentru Ministerul Energiei 
Electrice, care să spună clar: nu o tai la fier vechi, ci funcționează în 
continuare, timp în care o modernizez cu grupuri pe gaz sau pe 
hidrogen. Sau folosesc CO2 pe care îl dau în atmosferă pentru alte 
activități în agricultură, sere sau altceva, atunci m-aș înclina în fața 
acelui investitor. Până când se fac șmecherii de teapa asta, hai s-o 
vând la cineva, s-o taie și restul să dispară, nu pot. Nu pot, fiindcă eu, 
personal, ca președinte al Consiliului Județean Hunedoara, nu voi 
putea privi niciodată pe cineva în ochi, când știu c-am fost un trădător 
al județului și n-am făcut nimic pentru salvarea Termocentralei Mintia.  
    Este un apel de suflet către toți consilierii județeni; haideți, 
când vreți, să ne întâlnim la consiliul județean, să stabilim măsurile 
necesare. Nistor nu va fi permanent președinte al consiliului județean, 
dar județul Hunedoara va fi permanent pe harta țării, Termocentrala 

Mintia va putea fi în permanență pe harta țării dacă, așa cum pretinde 
Uniunea Europeană, până în 2034 mai putem funcționa pe cărbune. Să 
ne ajute Dumnezeu, că până în 2034 sunt convins că vom putea face 
alte proiecte energetice, în așa fel încât să salvăm această posibilitate 
de a crea energie electrică în județul nostru, de a exporta energie 
electrică peste hotare și nu de a crea linii electrice în așa fel încât să 
fim capabili să importăm energie electrică.  
    Acum, în această perioadă, când MW este în jur de 800-
900 pe MWh, în loc să producem, să fim rentabili, au lăsat-o să 
producă în decembrie și parțial în ianuarie, când MWh era 60 lei. Este 
o diferență ca între cer și pământ. Hai să fim responsabili cu toții, fără a 
face nici o declarație politică, să ne asumăm, cel puțin noi, consilierii 
județeni: 32 plus președintele, că suntem capabili să luăm o măsură 
decisivă, indiferent care este guvernarea. Și dacă era guvern PSD, 
dacă făcea greșeli, eram capabil să spun: greșești, domnule guvernant! 
Hai să fim capabili toți să facem acest lucru și vă spun cu sinceritate 
maximă, domnilor consilieri județeni și eu, ca președinte, vom fi cu toții 
apreciați în egală măsură.  
    Eu vă mulțumesc și sper că apelul meu să fi intrat un pic la 
sufletul dumneavoastră și săptămâna asta să mă convocați 
dumneavoastră la o întâlnire la consiliul județean, ca să discutăm în 
detaliu ceea ce se poate și ce nu se poate. Vă mulțumesc din suflet și 
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dacă la cuvintele, multe, puține, pe care le-am spus, aveți ceva de spus 
și dumneavoastră, vă ascult cu drag. 
  Micula Dacian Claudiu: 
    Domnule președinte, eu știu că dumneavoastră sunteți un 
om informat, în general, și nu înțeleg de ce câteodată, de acolo, de la 
prezidiu, spuneți niște lucruri neadevărate și vreți să nu aibă tentă de 
declarații politice.  
    Nistor Laurențiu: 
    Vă rog din suflet să-mi spuneți care sunt lucrurile 
neadevărate spuse de mine! 
    Micula Dacian Claudiu: 
    În primul rând, planul PNRR nu a fost respins, se discută și 
cred că el e întocmit așa încât să rezolve probleme istorice, pentru 
care, în general, partidul socialist e responsabil în România.  
   Nistor Laurențiu: 
    Partidul Socialist în România nu există, domnule Micula! 
Faceți confuzie enormă între partid socialist și Partidul Social 
Democrat. E greu de pronunțat? 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Acum aceeași tentă socială și cu Termocentrala Mintia. Am 

găsit un subiect politic pe care-l dezbate continuu, dar suntem cu toții 
conștienți că, fără investiții masive, termocentrala aia nu poate 
funcționa, decât în pierdere. Eu nu înțeleg cum vreți să o preluăm, ce 
să facă consiliul județean cu ea? Când am fost la întâlnirea cu 
reprezentantul complexului energetic, a spus foarte clar că MW costă 
dublu producția decât vânzarea. Cum vreți să o ținem să funcționeze 
această termocentrală? Sau chemați-ne și dați-ne date tehnice, în așa 
fel ca eu și colegii mei consilieri județeni să înțelegem clar că acea 
termocentrală poate fi profitabilă.  
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule Micula, vă mulțumesc din suflet pentru întrebarea 
pe care mi-ați pus-o: cum poate fi funcțională termocentrala? 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Cum poate fi profitabilă, nu funcțională, că poate să 
funcționeze și s-o susținem noi, din banii contribuabililor. 
    Nistor Laurențiu: 
    Am înțeles, vă dau răspunsul. V-am spus-o și nu este nici 
un secret că în județul Hunedoara, acum câteva săptămâni, au fost 
cinci ambasadori ai unor țări mici, mici. Dar populația adunată a celor 
cinci țări face o treime din populația globului. Vă gândiți cam ce țări? Vă 
dau o țară: Indonezia – 270 milioane de locuitori. Ne spunea 
ambasadorul Indoneziei că au și eu orășele cu o populație cam cât a 
României. S-a încheiat vizita celor cinci ambasadori într-o sâmbătă; nu 
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vă pot spune și data și ora exactă; într-o sâmbătă. Concluzia a fost 
următoarea: miercurea următoare, la ora zece, împreună cu ambasada 
și cu guvernatorul provinciei Sumatra de Sud, am avut o ședință pe 
zoom, în care ne-au asigurat că ne pot furniza cărbune la prețuri 
convenabile, la prețuri stabilite de comun acord între noi, consiliul 
județean, și firmele respective, totul respectând legile din România. Și 
ne spunea guvernatorul din Sumatra de Sud că producția lor, domnule 
Micula, pe an este de 54 milioane tone de cărbune. Iar Termocentrala 
Mintia ar avea nevoie de cca 1 milion de tone de cărbune pe an. Ei fac 
54 de milioane. Așteaptă doar comanda de la noi.  
    Ca un om responsabil și un om care respectă legea, le-am 
spus foarte clar că nu putem să dăm comandă până când onor 
Ministerul Energiei nu respectă și nu pune în aplicare prevederile 
Ordonanței nr.60/2019, prin care se prevede foarte clar, domnule 
Micula și stimați consilieri județeni, că Complexul Energetic Hunedoara 
se poate împărți în două entități diferite: 1 - Termocentrala Mintia, iar a 
doua entitate – cele patru mine din Valea Jiului plus Termocentrala 
Paroșeni. Iar Termocentrala Mintia poate fi făcută prin dare în plată 
către – atenție, domnule Micula! – către un uat, fie Municipiul Deva, fie 
județul Hunedoara. Nu țin morțiș să fie trecută la județul Hunedoara. 

Doresc să fie preluată de municipiul Deva, doresc să fim parteneri cu 
municipiul Deva. Doresc să fie partener majoritate municipiul Deva și 
minoritar județul Hunedoara. Dar doresc să salvăm această 
termocentrală.  
    Și vă mai informez, domnule Micula și stimați consilieri, că - 
în ceea ce privește livrarea de cărbune de la Indonezia spre România – 
ni se poate livra cărbune cu conținut de sulf de 0,06%, timp în care 
prevederile Uniunii Europene sunt de 0,1%. Atenție, diferența e 
enormă! Timp în care Termocentrala Mintia ar putea funcționa fără a 
mai fi necesar a face instalația de desulfurare. Dar – dacă n-ar exista 
cuvântul dar în România și în dicționarul limbii române, ce bine ar fi – 
dar onor Guvernul României nu dorește acest lucru. Onor Guvernul 
României dorește să oprească Termocentrala Mintia, ceea ce a și 
realizat prin darea în șomaj a acelor angajați, cărora să le plătească 
zece mii de euro plăți compensatorii, plus încă doi ani de zile nu știu ce 
plăți să le mai dea acolo ca ajutor. Asta este lucru adevărat și vă rog 
din suflet, domnilor consilieri, interesați-vă; și, dacă vreodată mă 
prindeți cu minciuna, mă înclin în fața voastră, a fiecăruia. Mă înclin, 
eu, Nistor, chiar dacă ar fi mai greu, că-s mai „tânăr” ca voi, mă înclin 
mai greu, dar mă înclin în fața voastră, dacă mă prindeți cu minciuna. 
Dar acesta este purul adevăr.  
    Și spuneți că – domnule Micula, atenție mare, mă adresez 
dumneavoastră, personal, și în același timp mă ascultă și liberalii  - 
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spuneți că nu s-a respins PNRR. S-a respins. Programul Național de 
Redresare și Reziliență a fost respins pentru a patra oară în Comisia 
Europeană, tocmai pentru că Guvernul României s-a dus cu minciuni, 
tocmai pentru că Guvernul României, la cea de-a patra prezentare, a 
mers cu niște facilități pentru două-trei firme de casă, iar Comisia 
Europeană s-a prins de figură și a spus nu, până în momentul în care 
nu este transparență totală. Asta ne-o dorim și noi, și eu, și 
dumneavoastră, transparență totală. În ceea ce privește Programul 
Național de Redresare și Reziliență, nu putem aproba așa niște 
propuneri. Vă rog foarte mult, vedeți și dumneavoastră și, dacă mă 
contraziceți, veniți cu argumente. Deocamdată eu le am și pot să stau 
de vorbă cu dumneavoastră ore în șir, să vă demonstrez, dacă este 
cazul. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Pe site-ul Comisiei Europene PNRR nu apare ca fiind 
respins.  
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule Micula, lăsați-mă să termin și, pe urmă, vă dau 
cuvântul și dumneavoastră. Am răbdare. M-am născut cu atâta 
răbdare, cât nici nu vă imaginați. Da, sunt om politic, trebuie să am 

răbdare să ascult pe oricine. Domnule Micula, dacă excludem orice 
partid politic, orice guvernare care ar face prostiile ce se fac acum, eu, 
Nistor, sunt cel care le-ar spune pe față, la oricine. De ce Comisia 
Europeană a spus nu, în momentul în care Ministerul Energiei s-a dus 
și a spus: da, vrem atâtea zeci de milioane pentru X, atâtea zeci de 
milioane pentru Y și atâtea zeci de milioane pentru al treilea, trei 
variante. Atenție, domnule Micula, trei variante! Comisia Europeană s-a 
prins de figură, că sunt lucruri pe care nu se respectă transparența, nu 
se respectă legalitatea. Și a spus stop acestor abuzuri și vă rog să vă 
reveniți odată! Hai să ne revenim și noi, cu toții, dragi colegi consilieri 
județeni și sunt convins că nu facem altceva decât ceva bine pentru 
județul Hunedoara. Și vă promit că, indiferent ce comentarii veți avea 
unul sau altul, eu nu mai spun un cuvânt. Vă mulțumesc și vă ascult. 
    Pârvuța Ionuț Gabriel: 
    Domnule președinte, cred că guvernul ar trebui să se 
gândească în primul rând la siguranța sistemului energetic, înainte de a 
închide Termocentrala Mintia. Pentru că noi avem momente în care noi 
chiar importăm energie. Doi la mână: ar trebui să se gândească la 
acele suflete care îngheață în apartamente, neavând căldură în timpul 
iernii. Și Termocentrala Mintia chiar este o bijuterie. Am fost acolo 
câteva zile și chiar este o construcție solidă, trainică, care chiar ar 
trebui să funcționeze mai departe. Chiar dacă nu are tehnologie de 
ultimă generație, chiar este o construcție de nota zece.  
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    Nistor Laurențiu 
    Mulțumesc! Altcineva? 
    Dacă nu mai e nimeni, o singură precizare mai am. Cu 
cărbunele pe care l-am primi din Indonezia, în situația în care suntem 
puși să administrăm Termocentrala Mintia, avem posibilitatea de 
funcționare fără a mai face instalația de desulfurare, iar în timp de 
patru-cinci ani de zile – aveți perfectă dreptate, domnilor consilieri! – 
trebuie modernizată. Dar cu un gospodar bun, cu o conducere bună, cu 
profesioniști puși la Termocentrala Mintia, vă asigur, dragi colegi, că 
vom putea să modernizăm Termocentrala Mintia. La Termocentrala 
Mintia poate fi pusă în funcție, într-un termen foarte scurt, o 
microhidrocentrală de 7 KW, care este montată, dar nu funcționează 
din lipsă de … ce să vă spun, din indolență. la stavila 6 – care știți ceva 
despre stavila 6, dacă nu, veniți la mine, că vă spun, dar nu în ședință 
– poate fi, din nou, construită o microhidrocentrală. Pe cele 300 ha, 
domnilor consilieri județeni - și atenție, că acestea sunt la bătaie pentru 
ceea ce nu știm și dumneavoastră nu știți! – pe care sunt amplasate 
cele trei depozite pentru zgura și cenușa rezultată din funcționare, 
respectiv de la Bejan Târnăvița, de la Bejan1 și Bejan2, s-ar putea 
construi parcuri fotovoltaice din care județul Hunedoara ar putea 

exporta energie electrică și, prin PNRR, să o facem noi, consiliul 
județean. Să nu fim milogii altora și slugile altora, să avem coloana 
vertebrală dreaptă, să facem ca atare și să demonstrăm că județul 
Hunedoara poate funcționa. Iată că am putea face și parcuri 
fotovoltaice, pe terenurile care actualmente sunt proprietatea 
Termocentralei Mintia șipe care abia așteaptă alții să pună mâna 
gratuit, să facă altceva, ce noi zicem că nu putem face.  
    Eu vă mulțumesc și chiar îmi doresc să mă convocați odată, 
chiar în grupuri de trei, patru, cinci, câți vreți, să veniți la mine și să 
discutăm această problemă în modul cel mai deschis și sincer față de 
dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet că ați avut răbdare să mă 
ascultați. Vă promit că sunt deschis la dialog cu dumneavoastră, în 
orice moment, în orice clipă, mai puțin dacă-mi permiteți și mie, după 
15 ani de muncă în care n-am avut un concediu, să-mi iau și eu zece 
zile de concediu. Dacă-mi permiteți și asta, pe urmă vă aștept la 
discuții; sunt mai valid pentru discuții, mai pornit pentru discuții ca 
oricând. Dacă considerați că nu trebuie să-mi iau concediu, stau și ne 
întâlnim și săptămâna viitoare. Pentru că ceea ce înseamnă județul 
Hunedoara este mai presus decât un concediu de-al meu. Vă 
mulțumesc. 
      Micula Dacian Claudiu: 
    O singură problemă mai am, domnule președinte. Am o 
sesizare de la niște cetățeni din comuna Densuș referitor la drumul 
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județean de acolo, parcă e 687G, nu știu exact. In undațiile au distrus 
un pod, care face legătura la două gospodării și niște terenuri agricole.  
    Țambă Alin  Adam: 
   Tot guvernul, tot guvernul. 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule Țambă, chiar dacă sunteți vicepreședinte al 
consiliului județean, nu este frumos să interveniți peste un consilier. Vă 
rog frumos, hai să-i respectăm! 
    Micula Dacian Claudiu: 
    O să mă duc și la guvern, dacă consiliul județean nu poate 
să-l facă. Știu că drumul aparține de consiliul județean, problema-i că 
nu știu de cine aparține podul.    
    Nistor Laurențiu: 
    Da, vă dau răspunsul: toate greutățile și neajunsurile care 
s-au abătut asupra județului nostru au fost analizate de o comisie 
propusă de prefectul județului Hunedoara, cu obligația că comisia 
respectivă să verifice ce s-a distrus, să stabilească paguba și valoarea 
pagubelor, urmând a fi transmise către ministerul de resort, fiindcă 
Guvernul României, pentru astfel de catastrofe, trebuie să dea bani 
pentru refacere.  

    Micula Dacian Claudiu: 
    Bun, dar întrebarea mea era: podul acela aparține de 
consiliul județean? 
    Nistor Laurențiu: 
   În momentul în care este drum județean, dacă este drum 
județean, vă asigur că aparține de consiliul județean. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Face legătura, de la drumul județean, peste apă, la niște 
gospodării.  
    Nistor Laurențiu: 
    Sigur că, dacă face legătura cu altceva, nu este drum 
județean și nu putem interveni. Dar asta nu înseamnă, domnule Micula, 
că stăm pasivi. Deja, comisia de la mine a luat legătura cu fiecare 
primărie în parte, să vedem ce putem face, ce au nevoie și împreună 
vom stabili cum să-i ajutăm. De exemplu, nu am băgat astăzi pe situații 
de urgență, că poate iar îmi imputați mie că facem situații de urgență, 
dar vreau să vă sensibilizez pentru următoarea ședință. În comuna 
Burjuc, satul Glodghilești, s-a înecat ciobanul de la stâna unui fermier, 
împreună cu copilul de 12 ani. Am fost la fața locului și am făcut, 
împreună cu colegii, ce am putut face. Am dat vreo 3000 de lei pentru 
moment, să poată măcar să-i îngroape. La data la care am fost noi, pe 
copil încă nu-l găsiseră. Mare durere! Tatăl a intrat în apă, s-a înecat, l-
a luat apa, copilul a sărit să-l salveze și i-a luat apa pe amândoi. Au 
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găsit tatăl și abia după vreo zece ore au găsit și copilul, la vreo 50 de 
metri de locul unde a intrat în apă.  
    Când am văzut, domnilor consilieri, situația în care stă o 
familie compusă din mamă, tată și cinci copii, care stăteau într-o 
cameră patru pe patru și o bucătărie micuță, nu puteam să rămân 
indiferent și mi-am promis mie că o să vin în fața dumneavoastră, a 
consiliului județean, să aprobăm o sumă, cât putem noi. Cât putem noi, 
ca să putem să-i ajutăm și să le mai facem cel puțin o cameră bieților 
copii care au rămas în situația asta. Nu vreau să vă descriu cât de 
tragică a fost situația, când m-am dus acolo, să-i văd pe bieții copii 
plângând, copii care, la cinci-șase ani nu înțelegeau ei ce înseamnă că 
tatăl lor sau fratele lor a murit, dar le părea rău după băiatul de 12 ani. 
Deci asta trebuie să ne miște și la următoarea ședință - de acum vă 
sensibilizez, să mergeți și să vedeți situația – dacă vin cu vreo 
propunere sper să nu mai ziceți că vă abțineți, că ar fi păcat de la 
Dumnezeu să ne abținem la asemenea treburi. V-am spus-o astăzi ca 
să aveți timp până la ședința ordinară, să puteți să vedeți și 
dumneavoastră, cu ochii dumneavoastră, prin ce tragedie a trecut 
această familie. Sunt foarte sensibil la asemenea tragedii și nu pot 
niciodată să trec cu vederea peste asemenea lucruri, fără să sărim în 

ajutorul lor.  
    Dacă nu mai sunt și alte probleme, eu vă mulțumesc din 
suflet pentru această ședință, sunt convins că a fost foarte importantă, 
de fapt fiecare ședință a consiliului județean este foarte importantă. Eu 
vă mulțumesc și pentru luările de poziție, pentru că așa este bine, să 
ne spunem fiecare părerea. Dar consider că este tot așa de bine să 
gândim fiecare cu mintea noastră și nu din punct de vedere al hainei 
politice și să vedem ce este bine pentru județul Hunedoara. Vă 
mulțumesc încă o dată că ați participat la această ședință, Doamne 
ajută! și să ne revedem cu bine! 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
    PREȘEDINTE, 
         Laurențiu Nistor 
         SECRETAR GENERAL 
             AL JUDEȚULUI, 
        Daniel Dan 
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