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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara  

din data de 27 mai 2022  
 

 
 
    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.141/2022, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
și s-a întrunit în ședință ordinară, în sistem de videoconferință, în data 
de 27 mai 2022, orele 12,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți în sala de 
ședințe: Bădin Ion și Țambă Alin Adam – vicepreședinții Consiliului 
Județean Hunedoara; Arion Viorel, Bălănesc Doinița Maria, Bârea 
Vasile, Bogdan Sever, Chiș Alexandru, Chivu Cristina, Coltescu Marin, 
Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, 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, Oprițescu Adrian, 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: 
    Întrucât sunt prezenţi un număr de 31 consilieri județeni, 
potrivit art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.  
    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
supune la vot procesul verbal încheiat în ședința anterioară. 



2 
 

    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 18 mai 2022: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

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

x 
     
    Bădin Ion: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a 

bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare 

anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 
decembrie 2021; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.328/2021 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor 
precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului 
Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții: ”Montare puțuri și conducte de gaze 
aferente instalației de colectare a gazului de depozit din celula nr.1 a 
depozitului de deșeuri din CMID Bârcea Mare”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Centrului de primire în regim de urgență Deva; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi de recuperare 
pentru adulți Deva; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și 
asistență pentru persoane cu dizabilități Brad; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și 
asistență pentru persoane cu dizabilități nr.2 Brad; 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a serviciului social – centru de zi Centrul de zi pentru 
persoane adulte cu dizabilități Simeria; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de îngrijire și 
asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Bretea-Strei; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Brănișca; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Geoagiu; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.1 
Petrila; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Cămin pentru 
persoane vârstnice Pui; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.1 
Păclișa; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.2 
Păclișa; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.3 
Păclișa; 

18. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații 
imobiliare aparținând domeniului public al Județului Hunedoara; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la 
Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara și Biblioteca Județeană ”Ovid 
Densușianu” Hunedoara – Deva; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Serviciului Public Județean Salvamont; 
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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare 
între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea promovării 
investițiilor și proiectelor europene în România; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare 
Turistică a Județului Hunedoara; 

24. Proiect de hotărâre privind implementarea unui sistem de 
management pentru flota auto utilizat de Consiliul Județean 
Hunedoara, la care se vor înrola instituțiile subordonate și 
întreprinderile publice la care Consiliul Județean Hunedoara are 
calitatea de autoritate tutelară; 

25. Intrebări, interpelări 
    In conformitate cu prevederile art.135 alin.8 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, vă rog 
să aprobați suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de 
hotărâre: 

- Proiect de hotărâre pentru revocarea mandatului special acordat 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST 
HUNEDOARA” în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate 
publică tutelară pentru operatorul regional SC APAPROD SA 
Deva; 

- Proiect de hotărâre pentru revocarea mandatului special acordat 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI” în 
vederea exercitării atribuțiilor de autoritate publică tutelară pentru 
operatorul regional SC APASERV VALEA JIULUI SA Petroșani;  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al Județului Hunedoara pe anul 2022, precum și modificarea 
programului de investiții anexă la buget; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2022, virărilor de credite în cadrul 
aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de 
investiții, anexă la buget ale unor instituţii aflate în subordinea şi 
finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara; 

- Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2022; 
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență 
Deva, precum și modificarea programului de investiții, anexă la 
buget; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul 
Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad,  în scopul realizării 
lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor sectoare din drumul 
național DN76; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de colaborare 
între Județul Hunedoara – prin Consiliul Județean Hunedoara și 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 
Timișoara; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 
2021 ale SC APAPROD SA Deva. 

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

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului 
de execuţie a bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor 
financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 
decembrie 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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare 
anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 
decembrie 2021: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.328/2021 privind 
aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate 
acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în 
anul fiscal 2022. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome. 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
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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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.328/2021 privind aprobarea nivelului taxelor şi 
tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa 
Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 29 voturi pentru și 2 
abțineri (Micula Dacian Claudiu și Oprițescu Adrian). 
 
 
 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Montare 
puțuri și conducte de gaze aferente instalației de colectare a gazului de 
depozit din celula nr.1 a depozitului de deșeuri din CMID Bârcea Mare”. 
    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 devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții: ”Montare puțuri și conducte de gaze 
aferente instalației de colectare a gazului de depozit din celula nr.1 a 
depozitului de deșeuri din CMID Bârcea Mare”: 
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-  Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de primire în 
regim de urgență Deva. 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Centrului de primire în regim de urgență 
Deva: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi 
Centrul de zi de recuperare pentru adulți Deva. 
    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. 
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    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi de 
recuperare pentru adulți Deva: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu 

cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități 
Brad. 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități Brad: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu 
cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități 
nr.2 Brad. 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane cu dizabilități nr.2 Brad: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social – 
centru de zi Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Simeria. 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social – centru de zi Centrul de zi 
pentru persoane adulte cu dizabilități Simeria: 

- Cine este pentru ? 
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- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu 
cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități Bretea-Strei. 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Bretea-Strei: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu 
cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități Brănișca. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Brănișca: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu 
cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități Geoagiu. 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Geoagiu: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu 
cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități Uricani. 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu 
cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități nr.1 Petrila. 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.1 Petrila: 
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- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu 
cazare Cămin pentru persoane vârstnice Pui. 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Cămin pentru 
persoane vârstnice Pui: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu 
cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități nr.1 Păclișa. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.1 Păclișa: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu 
cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități nr.2 Păclișa. 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.2 Păclișa: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu 
cazare Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități nr.3 Păclișa. 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de 
îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr.3 Păclișa: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
XVIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în folosință 
gratuită 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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații 
imobiliare aparținând domeniului public al Județului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
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- Abţineri ? 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
    S-a alăturat plenului domnul consilier județean Ciodaru 
Iulian Dacian, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în 
continuare este 32. 
 
 
 
 

XIX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui act 
adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Biblioteca Județeană 
”Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 

    Doamna consilier județean 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 unui act adițional la 
Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara și Biblioteca Județeană ”Ovid 
Densușianu” Hunedoara – Deva: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont. 
     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. 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Serviciului Public Județean Salvamont:  

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XXI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Protocolului de colaborare între Județul Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara, și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
în vederea promovării investițiilor și proiectelor europene în România. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul  
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene.   
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare 
între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea promovării 
investițiilor și proiectelor europene în România: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 
 
 

XXIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Direcției Generale de Administrare Monumente și 
Promovare Turistică a Județului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome. 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției 
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Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a 
Județului Hunedoara: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria 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). 
 
 
 
 

XXIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind implementarea 
unui sistem de management pentru flota auto utilizat de Consiliul 
Județean Hunedoara, la care se vor înrola instituțiile subordonate și 
întreprinderile publice la care Consiliul Județean Hunedoara are 

calitatea de autoritate tutelară. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul negativ al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul negativ al Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor omului și a libertăților cetățenești. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Din păcate, ieri la comisii nu am reușit să susținem acest 
proiect, din cauză că colegul meu Adrian Oprițescu nu a reușit să intre 
la comisia 1, iar eu nu l-am avut pe ordinea de zi la comisia 5.  
    Bădin Ion: 
    Un moment, vă rog! Domnul Oprițescu a fost contactat … 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Da, nu din vina dumneavoastră. A avut o problemă de 
sănătate. Eu am intrat, totuși, la comisia 6, unde am înțeles din 
discursul domnului Costel Avram că el nu dorește să fie securist, că nu 
dorește să urmărească directorii care folosesc autovehiculele 
instituțiilor și vrea să-i țină ascunși de cetățeni, probabil, care plătesc 
taxe și impozite.  
    Avram Costel: 
    Este foarte adevărat, domnule Micula. 



21 
 

    Micula Dacian Claudiu: 
    Acesta nu cred că este un argument … 
    Avram Costel: 
    La consiliul județean nu suntem securiști, ca la USR. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Mă lăsați, vă rog frumos, să termin? 
    Bădin Ion: 
    Continuați, domnule consilier! Domnule administrator, luați 
cuvântul pe urmă! 
    Micula Dacian Claudiu: 
   Haideți să ne respectăm puțin! Îi dați cuvântul domnului 
administrator după ce termin eu. Nu cred că e cazul să ascundem 
directorii de cetățenii care sub guvernarea socialist-liberală plătesc 9 lei 
pe litrul de motorină. Eu am cerut oferte pe piața furnizorilor de servicii 
de monitorizare GPS. Sunt și pe SICAP contractele instituțiilor care au 
implementat monitorizarea GPS și am aflat costurile, care sunt undeva 
la 2-3 euro pe vehicul. Deci ăsta nu este un impediment ca să putem 
implementa. Instituțiile din țară care au implementat acest sistem au 
raportat economii de 40% privind cheltuielile cu flota auto. Consilierii 
PNL știu că acest sistem a fost implementat cu succes la Bihor, de 

domnul Bolojan, iar consilierilor PSD le transmit că și la Neamț l-a 
implementat domnul Arsene. Toți primarii USR – ca să nu fie discuții și 
pe baza asta – îl vor implementa sau l-au implementat deja, pentru că 
noi nu vrem să ne ascundem de cetățeni, pentru ei lucrăm. Dar aș dori 
totuși – deși am văzut că avizele sunt negative – ca oricare dintre 
colegii consilieri care nu vor vota acest proiect, să-mi spună care este 
motivul pentru care ei nu-l votează, dacă pot să-mi spună un motiv. 
Mulțumesc. 
    Bădin Ion: 
    Nu este obligatoriu să își motiveze votul. Mai este cineva 
care dorește să ia cuvântul? 
    Mutulescu Marius: 
    Din punctul meu de vedere, acest proiect nu are o bază 
reală, întrucât fiecare instituție subordonată are un consiliu de 
administrație și un manager. În cadrul acestor consilii de administrație 
se pot hotărî cheltuielile care se fac, investițiile și așa mai departe. Deci 
nu are rost ca noi, consiliul județean, să cumpărăm aceste aparate și 
să recuperăm banii de la instituțiile din subordine. Dacă colegii noștri 
de la USR doresc să implementeze acest proiect, dânșii pot merge la 
fiecare din instituțiile subordonate, să explice beneficiile acestor 
aparate, iar consiliile de administrație, împreună cu cel care reprezintă 
instituția, vor lua deciziile corecte. Vă mulțumesc. 
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      Bălănesc Doinița Maria: 
    Domnule vicepreședinte, la comisia economică, în numele 
grupului consilierilor PSD, i-am comunicat și domnului Micula - îmi pare 
rău că nu a fost prezent și domnul Oprițescu – că, din punctul nostru de 
vedere, aceste atribuții intră în atributul ordonatorului principal de 
credite și al ordonatorilor terțiari de credite: să asigure o bună 
organizare și funcționare a flotei auto. Nu intră în atribuțiile noastre, de 
consilieri județeni. Vă mulțumesc. 
    Bădin Ion: 
    Dacă din rândurile consilierilor județeni nu mai dorește 
nimeni să intervină, atunci îi dau cuvântul domnului administrator 
public. 
    Avram Costel: 
    Rămân la ideea că Consiliul Județean Hunedoara nu vrea 
să facă pe securistul cu cei din subordine. Managerii – cum spunea și 
domnul Mutulescu – instituțiile subordonate au un contract de 
management, au de îndeplinit niște criterii și ei știu sigur cum trebuie 
cheltuiți banii. Mai mult decât atât, este vorba de consiliul județean, 
care are cinci mașini și noi trebuie să facem pe securiștii: unde pleacă 
președintele, unde pleacă vicepreședinții … Ei au o cotă de combustibil 

și nici una din cele cinci mașini nu o depășesc, chiar rămâne, în fiecare 
lună, din cota de carburant. Eu cred că asta este un populism ieftin pe 
care îl aduc cei doi consilieri care, de obicei,  ori se abțin, ori votează 
împotrivă. Cetățenii din județul Hunedoara au dat, în 2020, un vot 
masiv pentru PSD, iar conducerea PSD a Consiliului județean 
Hunedoara face așa cum crede, fiindcă ceea ce face, face în folosul 
cetățenilor județului Hunedoara. În 2024 mergem la vot și vom vedea 
exact dacă vor fi bine venite măsurile populiste pe care le fac unii 
securiști din USR. Mulțumesc. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind implementarea unui sistem 
de management pentru flota auto utilizat de Consiliul Județean 
Hunedoara, la care se vor înrola instituțiile subordonate și 
întreprinderile publice la care Consiliul Județean Hunedoara are 
calitatea de autoritate tutelară: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Au fost înregistrate 2 voturi pentru (Micula Dacian Claudiu  
și Oprițescu Adrian), 2 abțineri (Chivu Cristina și Zvâncă Adrian) și 28 
voturi împotrivă (Arion Viorel, Bădin Ion, Bălănesc Doinița Maria, Bârea 
Vasile, Bogdan Sever, Chiș Alexandru, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu 
Marin, Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, Gligor Dorin Oliviu, Goia 
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Marcel Adrian, Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, 
Logofătu Daniela Maria, Mate Marta, 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, Țambă Alin Adam), astfel încât proiectul de hotărâre nu a fost 
adoptat. 
 
 
 
 

XXV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru revocarea 
mandatului special acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUA PREST HUNEDOARA” în vederea exercitării atribuțiilor de 
autoritate publică tutelară pentru operatorul regional SC APAPROD SA 
Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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. 
    Avram Costel: 
    Nu am vrut să mai pun paie pe foc la celălalt proiect de 
hotărâre, dar în proiectul de hotărâre al celor doi consilieri județeni de 
la USR se spune: și societăților la care consiliul județean este autoritate 
tutelară. La nici o societate, până la punctul acesta, consiliul județean 
nu este autoritate tutelară, ci astăzi - domnule Oprițescu, domnule 
Micula, când mai faceți proiecte, vedeți exact și studiați – prin votul pe 
care îl dați, consiliul județean devine, și la APASERV, și la APAPROD, 
autoritate tutelară. Deci, din start, nici nu știați ce trebuie să cereți. 
Mulțumesc. 
    Micula Dacian Claudiu:  
      Domnule administrator, raportul de specialitate este pozitiv. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre pentru revocarea mandatului 
special acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
PREST HUNEDOARA” în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate 
publică tutelară pentru operatorul regional SC APAPROD SA Deva: 
    Domnii consilieri județeni Bogdan Sever, Gligor Dorin Oliviu 
și Socaci Andrei nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 
astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 29. 
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- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XXVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru revocarea 
mandatului special acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„APA VALEA JIULUI” în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate 
publică tutelară pentru operatorul regional SC APASERV VALEA 
JIULUI SA Petroșani. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre pentru revocarea mandatului special acordat 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI” în 
vederea exercitării atribuțiilor de autoritate publică tutelară pentru 
operatorul regional SC APASERV VALEA JIULUI SA Petroșani: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XXVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2022, 
precum și modificarea programului de investiții anexă la buget. 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al Județului Hunedoara pe anul 2022, precum și modificarea 
programului de investiții anexă la buget: 
     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). 
 
 

 
 

XXVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, virărilor de 
credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget ale unor instituţii aflate în 
subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean 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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2022, virărilor de credite în cadrul aceluiași 
capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, 
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anexă la buget ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XXIX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat 
la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2022. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 

avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    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 utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2022: 
    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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XXX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului 
Județean de Urgență Deva, 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 vicepreședinte, aș vrea să intervin. Tocmai sunt 
internat în Spitalul Județean de Urgență și am rămas profund 
impresionat de modul în care au fost realizate investițiile pe care le-am 

aprobat și de profesionalismul doctorilor din acest spital. Mulțumesc pe 
această cale și conducerii spitalului județean, cât și medicilor din 
secțiile ORL și Cardiologie. Vă mulțumesc mult! 
    Bădin Ion: 
    Mulțumesc, domnule consilier, și însănătoșire grabnică! 
Este aici și managerul spitalului, domnul doctor Stoica, sper să nu se 
umfle prea tare în pene. Multă sănătate vă urez! 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de 
Urgență Deva, precum și modificarea programului de investiții, anexă la 
buget: 
    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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XXXI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul 
Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad,  în scopul realizării 
lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor sectoare din drumul 
național DN76. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul  
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene.   
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Avram Costel: 
    Consiliul județean a inițiat acest proiect care se referă la DN 
calea de acces în municipiul Brad. Mai exact, e vorba de două 

tronsoane: drumul care intră în Brad până la obelisc, de la Luncoi spre 
Brad, și de la unitatea militară, până la ieșirea din Brad. Drumul se va 
face prin această asociere, după ce primim acordul Ministerului 
Transporturilor, fiindcă drumul este proprietatea Statului Român și 
trebuie să ne dea aprobarea. Am fost la Ministerul Transporturilor și 
sperăm ca săptămâna viitoare, cel mai târziu miercuri, să primim 
acordul și din banii de întreținere pe care îi avem la nivelul județului 
Hunedoara putem face aceste două tronsoane de drum. Fiindcă este 
vorba de județul Hunedoara, este vorba de accesul către zonele 
turistice din Țara Zarandului și mai este și faptul că Municipiul Brad nu 
beneficiază de bani, deoarece problema cu încălzirea îi cheltuie toți 
banii pe care îi are și nu are bani pentru investiții. Acesta a fost motivul 
pentru care președintele Laurențiu Nistor, după discuțiile purtate cu 
primarul Florin Cazacu, a spus că este corect să ajutăm această zonă 
și, prin votul pe care consilierii județeni îl vor da azi, consfințesc 
această asociere. Cred că în maxim o săptămână și jumătate vor 
începe lucrările de reabilitare pe aceste două tronsoane de drum. 
Mulțumesc.  
    Bârea Vasile: 
    Domnule vicepreședinte, aș dori să intervin și să spun că 
mă bucur, ca brădean, pentru această inițiativă de asociere. Într-
adevăr, aceste tronsoane de drum trebuie reabilitate, este nevoie să fie 
realizată această lucrare, mai ales – așa cum spunea domnul Avram – 
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intrarea în Brad, chiar de la Penny. Pentru că, de la obelisc la Penny 
este, cât de cât, rezolvată; dar de la Penny către oraș și, mai ales, 
către ieșirea din Brad către Țebea este nevoie de reabilitare. Dacă s-ar 
putea, în limita posibilităților, având în vedere că eu consider că acesta 
va fi un succes, ar fi bine să se continue și cu partea înspre Crișcior, 
pentru că și acel tronson trebuie reabilitat cu prioritate.  
    Avram Costel: 
    Acela intră pe Anghel Saligny, domnule general. Am avut în 
vedere și acel drum, dar – având în vedere faptul că este un proiect 
propus pe Anghel Saligny – nu am intrat în asociere și pe acel drum 
național.  
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Brad, 
prin Consiliul Local al Municipiului Brad,  în scopul realizării lucrărilor de 
modernizare și reabilitare a unor sectoare din drumul național DN7: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 

(32). 
 
 
 
 

XXXII. 
 

      Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui 
acord de colaborare între Județul Hunedoara – prin Consiliul Județean 
Hunedoara - și Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 
din Timișoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul  
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene.   
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    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Avram Costel: 
    După cum vă spuneam și ieri, la ședințele de comisii, la 
începutul anului a venit o delegație de la universitatea din Timișoara, în 
frunte cu rectorul, cu pro-rectorul Săndescu și – împreună cu 
președintele Laurențiu Nistor, cu doctorul Demeter și cu directorul 
spitalului - am fost și am văzut actuala secție de pediatrie. După cum 
se știe, în maxim trei luni, aceasta se va muta în spitalul mare și acest 
spațiu va rămâne gol. Discuțiile purtate de președintele consiliului 
județean cu cei de la universitate sunt să facem acolo o facultate de 
asistente medicale, în subordinea universității de la Timișoara. De 
aceea intrăm astăzi în această asociere, în care noi venim cu spațiul, 
pe care ăl vom moderniza, iar ei vor veni cu mobilarea și tot ceea ce 
înseamnă funcționarea unei facultăți de asistente medicale în Deva. 
Dar cred că cel mai bine ar fi dacă l-aș ruga pe doctorul Demeter să 
spună ce vrem să facem noi acolo, pentru că e bine ca toți consilierii 
județeni să fie în cunoștință de cauză cu tot ceea ce vrem să facem noi 
spitalul județean, în actuala secție de pediatrie. 

    Bădin Ioan: 
    Vă rog, domnule doctor Demeter! 
    Demeter Ioan: 
    Este un proiect de hotărâre deosebit de important în privința 
susținerii învățământului din județul Hunedoara, de această dată 
învățământ universitar. La ora actuală, deja avem o promoție de 
absolvenți, 65 de studenți care au absolvit această facultate, și încă în 
patru ani 265 de studenți. Cu această facultate, Deva se înscrie printre 
centrele universitare, practic, alături de alte centre mai importante. Este 
un început și, de aceea, pentru susținerea acestui învățământ la acest 
nivel, este nevoie de un sediu consacrat, un sediu care să respecte 
toate cerințele ARACIS. Pentru o bună desfășurare a învățământului 
este nevoie de amfiteatre, de laboratoare, de săli de curs și de practică, 
pentru ca studenții care vor absolvi pe băncile acestei facultăți să facă 
față cu brio la cerințele asistenței medicale în județul Hunedoara și nu 
numai. Fiindcă mai mult de jumătate din studenții care învață în 
momentul de față în această facultate de asistență medicală generală 
din Deva provin și din alte județe limitrofe, dar și din centre universitare, 
chiar Cluj, Timișoara, Craiova, Târgu Mureș. Deci ne mândrim cu acest 
lucru și mulțumesc pe această cale - în calitate de coordonator al 
facultății – consiliului județean și dumneavoastră, consilierilor județeni, 
pentru sprijinul foarte important pe care-l acordați acestui punct. 
Mulțumesc. 
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    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unui acord de 
colaborare între Județul Hunedoara – prin Consiliul Județean 
Hunedoara - și Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 
din Timișoara: 
    Domnul consilier județean Demeter Ioan nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 

exprimate la acest punct este 31. 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 
 

XXXIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 

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

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
situațiilor financiare pe anul 2021 ale SC APAPROD SA Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 
2021 ale SC APAPROD SA Deva: 
    Domnii consilieri județeni Gligor Dorin Oliviu și Socaci 
Andrei 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). 
 
 
 

x 
Intrebări și interpelări 

      Micula Dacian Claudiu: 
    Domnul președinte Laurențiu Nistor mi-a spus într-o ședință 
anterioară că se vor transmite aceste ședințe live, pe internet. Când se 
va întâmpla asta? e prima întrebare. A doua întrebare: am tot cerut un 
raport de activitate pentru ATOP și Salvital; la fiecare ședință le cer și 
mi se tot spune că la viitoarea ședință le vom avea. Văd că degeaba le 
cer; probabil că n-au avut activitate, că încă nu le-am primit. Și a treia 
problemă: vreau să îl întreb pe domnul Costel Avram, că văd că el e în 
domeniu și știe, dacă există vreo intenție la consiliul județean de a 
construi un sens giratoriu la intersecția drumului european cu DJ 7090, 
la intrarea în Sântandrei. Mulțumesc. 
    Avram Costel: 
    La prima întrebare, îmi spun colegii, domnule Micula, că 
după ședință se postează înregistrarea pe Facebook.  
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    La punctul trei – giratoriu la Sântandrei – suntem în discuții. 
Este vorba de intersecția de la restaurantul chinezesc cu drumul către 
Sântandrei. Desigur, acolo au fost și accidente și facem toate 
demersurile pentru a face acel sens giratoriu, cu toate că sensul 
giratoriu este pe drumul național. Am avut discuții la Ministerul 
Transporturilor și, din datele pe care le am acum, în momentul acesta, 
știu că se fac la nivelul țării undeva la 18 sensuri giratorii. Acest sens 
giratoriu va fi bugetat de Ministerul Transporturilor, ceea ce ne ajută pe 
noi să facem economie la bani și să băgăm banii în altă parte. 
Deocamdată mergem și noi în paralel cu documentațiile pentru acest 
sens giratoriu, dar Ministerul Transporturilor face, la nivel național, mai 
multe sensuri giratorii, printre care este prins și cel de la Sântandrei. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    În legătură cu sensul giratoriu avem vreun orizont de timp? 
Fiindcă mă întreabă oamenii și să știu ce să le răspund. 
    Avram Costel: 
    Când am exact datele concrete, vă voi spune, ca să spuneți 
și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, la oameni.  
    Iar în ședința viitoare a consiliului județean veți avea 
raportul pe anul 2021 de la Salvital.     

  Chivu Cristina: 
    Dacă tot discutăm de drumuri, aș avea și eu o rugăminte. 
Eu, printre altele, fac parte din comunitatea de motocicliști și – nu știu 
dacă știți – acum două săptămâni, pe drumul care leagă Hunedoara de 
Călan, a avut loc un accident mortal, în care un coleg motociclist din 
Valea Jiului a decedat. Problema acolo mi se pare că este partea de 
semnalizare. Dinspre Hășdat s-ar putea semnaliza mai din timp faptul 
că se unesc benzile. Dacă se poate, să analizați situația asta, pentru 
că, și când se urcă dinspre Călan și dinspre Hunedoara sunt două 
benzi, după care se transformă în una. Mi se pare că nu-i semnalizat 
din timp; ar trebui de la 150, 100 și 50 de metri puse semnalizările că 
se îngustează drumul, dacă se poate. Vă mulțumesc. 
    Avram Costel: 
    Doamna consilier, acest drum este refăcut din fonduri 
europene, există semnalizare făcută conform legislației în vigoare, iar 
accidentul a fost din cauza vitezei și a nerespectării legislației. Acum, 
că nu se respectă legea, nu poate să facă consiliul județean nimic. 
    Chivu Cristina: 
    Întotdeauna sunt mai multe cauze. Eu am spus, dacă s-ar 
putea, să mai vină încă două panouri de semnalizare că se îngustează 
drumul, mai de jos puțin. 
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    Avram Costel: 
    Când a avut loc accidentul cu motociclistul din Valea Jiului 
am fost la fața locului, că eram la Lelese și am ajutat cu nisip, că ați 
văzut că a fost … Dar vreau să vă spun că am avut discuții cu poliția, 
care a spus că este semnalizat așa cum trebuie. Dacă va fi nevoie, 
sigur că vom încerca, dar să ne spună cei care știu. Cum spunea 
domnul Micula, nu ne pricepem chiar la toate, dar unde nu ne 
pricepem, să-i lăsăm pe cei care se pricep să spună dacă este bine 
sau nu. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Voiam să-i răspund domnului Micula, care revine cu 
raportul ATOP. ATOP a depus raportul, inclusiv la partidul USR. Pentru 
că doamna Hangan a fost foarte interesată, noi i-am trimis și dumneaei 
acest raport pe anul trecut. Deci este public raportul ATOP.  
    Micula Dacian Claudiu: 
    Și unde îl găsesc, domnule Ștaier? 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    La doamna Hangan. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Eu nu l-am văzut și am accesat toate e-mailurile, dar o să o 

întreb. Mulțumesc și vă felicit, dacă l-ați trimis. 
    Bădin Ion: 
    Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, înainte de a 
încheia ședința, pentru că miercuri este 1 iunie și este Ziua Copilului, 
dați-mi voie, în numele meu personal, al președintelui consiliului 
județean, a conducerii consiliului județean, să urăm la mulți ani tuturor 
copiilor din județul Hunedoara și nu numai. Vor fi o serie de acțiuni, în 
aceste zile, care se derulează în instituțiile subordonate consiliului 
județean: Biblioteca „Ovid Densușianu” din Deva și Teatrul „ID Sârbu” 
din Petroșani vor avea acțiuni comune dedicate Zilei Copilului.  
    Bălănesc Doinița Maria: 
    Aș vrea doar să mai menționez că și Direcția Generală de 
Administrare Monumente și Promovare Turistică are un eveniment 
organizat cu ocazia zilei de 1 iunie și vă așteptăm la Sarmizegetusa 
Regia. Vă mulțumesc.  
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
  VICEPREȘEDINTE,  SECRETAR GENERAL 
                        Ion Bădin        AL JUDEȚULUI, 
        Daniel Dan 
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