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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara  
din data de 25 noiembrie 2022 

 
 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.1 și art.179 alin.2 
lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Hunedoara 
nr.440/2022, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a 
întrunit în ședință ordinară, în sala de ședință a Consiliului Județean 

Hunedoara, în data de 25 noiembrie 2022, orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Bădin Ion și 
Țambă Alin Adam – vicepreședinții Consiliului Județean Hunedoara; 
Arion Viorel, Bălănesc Doinița Maria, Bârea Vasile, Bogdan Sever, Chiș 
Alexandru, Chivu Cristina, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu Marin, 
Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, 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 Laurențiu Nistor. 
          Ședința este condusă de domnul vicepreședinte Țambă 
Alin Adam. 
    În calitate de invitați participă: Avram Costel – 
administratorul public al județului; directori și șefi de compartimente din 
aparatul de specialitate al consiliului județean, precum și din instituțiile 
subordonate acestuia. 
    Țambă Alin Adam: 
    Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ridicați pentru 
intonarea Imnului Național. 

(după intonarea imnului) 
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    Țambă Alin Adam: 
      Întrucât sunt prezenţi un număr de 32 consilieri județeni, 
potrivit art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.  
    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
supune la vot procesul verbal încheiat în ultima ședință a consiliului 
județean. 
    Dan Daniel: 
    În conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre 
aprobare procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 
11 noiembrie 2022: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

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

 
x 
 

Țambă Alin Adam: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi, astfel cum a fost publicat: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului aferent unui 

sector din  drumul județean  DJ 742A aflat în domeniul  public al 
Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investiții "Construire pod de legătură 
centura Petrila, județul Hunedoara", aprobat pentru finanțare prin 
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
pentru realizarea obiectivului; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 672C limita 
județul Gorj - Valea de Pești - DN 66A, km 40+776-km 50+309", 
aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții 
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„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de 
cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la contractul 
de folosință gratuită nr.3877/2008 – A/1735/2008  a imobilului 
cazarmă 450 Deva și darea în folosință gratuită către Centrul Militar 
Județean Hunedoara a unor bunuri aparținând domeniului privat al 
Județului Hunedoara; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul 
de administrare încheiat între Județul Hunedoara prin Consiliul 
Județean Hunedoara și Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva; 

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

hotărâre: 
- Proiect de hotărâre privind utilizarea de la bugetul județului 

Hunedoara a unei sume, în vederea organizării acțiunilor ce se vor 
desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2022; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2022, virările de credite bugetare în 

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

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri 
și cheltuieli pe anul 2022, precum și virările de credite bugetare în 
cadrul aceluiași capitol al bugetului, ale unor instituții aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 

- 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 utilizării 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 pe anul 2022. 

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

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32). 
   Dan Daniel: 
    Vă informăm că 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 
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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 dezlipirii 
terenului aferent unui sector din  drumul județean  DJ 742A aflat în 
domeniul  public al Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului 
Județean Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean 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 dezlipirii terenului aferent 
unui sector din  drumul județean  DJ 742A aflat în domeniul  public al 
Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Construire 
pod de legătură centura Petrila, județul Hunedoara", aprobat pentru 
finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum 
și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul 
local pentru realizarea obiectivului. 
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    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, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investiții "Construire pod de legătură 
centura Petrila, județul Hunedoara", aprobat pentru finanțare prin 
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
pentru realizarea obiectivului: 

- Cine este pentru ? 

- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Modernizare 
DJ 672C limita județul Gorj - Valea de Pești - DN 66A, km 40+776-km 
50+309", aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții 
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de 
cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
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lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Oprițescu Adrian: 
    Aș avea o întrebare, cred că pentru domnul Avram: este 
vorba despre drumul care trece pe lângă baraj, ajunge la limita de județ 
și coboară pe Cheile Sohodolului? 
    Avram Costel: 
    Da. Drumul de la Valea de Pești, care ajunge la limita cu 
județul Gorj. 
    Oprițescu Adrian: 
    Perfect. Este o investiție extraordinară, e de votat cu două 
mâini.  
    Avram Costel: 
    Săptămâna viitoare vor fi scoase la licitație amândouă 
lucrările - primele lucrări de pe Anghel Saligny. – atât podul de la 
Petrila, cât și acest drum, care face legătura cu județul Gorj. 
    Oprițescu Adrian: 

    Mulțumesc. 
    Zvâncă Adrian: 
    Vreau să întreb dacă și în partea dinspre Gorj se va 
reabilita sau doar partea noastră. 
    Avram Costel: 
    Ei au început deja și atunci se face această unire și va fi o 
alternativă, până când se va termina drumul spre Herculane. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general actualizat pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 672C 
limita județul Gorj - Valea de Pești - DN 66A, km 40+776-km 50+309", 
aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel 
Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 
finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui act 
adițional la contractul de folosință gratuită nr.3877/2008 – A/1735/2008  
a imobilului cazarmă 450 Deva și darea în folosință gratuită către 
Centrul Militar Județean Hunedoara a unor bunuri aparținând 
domeniului privat al Județului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Bârea Vasile: 
    Domnule vicepreședinte, stimați colegi, zilele trecute am 
stat de vorbă, atât cu comandantul Centrului Militar Județean 
Hunedoara – domnul locotenent colonel Răceanu, cât și cu 
președintele Asociației Județene a Veteranilor de Război – domnul 
colonel în retragere Lozneanu. Ambii m-au rugat să transmit conducerii 

consiliului județean mulțumirile dumnealor pentru modul în care sunt 
sprijiniți să-și administreze ceea ce au dumnealor în administrare și 
pentru rezolvarea problemelor cu care vin către consiliul județean.  
    Aș vrea să vă informez că, pe data de 22 decembrie, unul 
dintre cei șapte veterani de război care au mai rămas în județul 
Hunedoara va împlini 100 de ani. Este vorba de domnul colonel în 
retragere Ciocan Ioan din Brad, singurul veteran care a mai rămas în 
zona Bradului. La propunerea făcută de noi, cadrele militare în rezervă 
și în retragere și cei de la veteranii de război din județul Hunedoara, va 
fi avansat la gradul de general de brigadă în retragere, ca semn de 
recunoștință pentru ceea ce a făcut în război.  
    Festivitatea de avansare va avea loc pe 1 decembrie, în 
același timp cu festivitățile care se vor desfășura la Deva, cu ocazia 
Zilei Naționale, ca punct separat. Iar la Brad, în data de 22 decembrie, 
când va împlini 100 de ani, se va organiza o manifestare la noul 
cinematograf sau la cinematograful refăcut din Brad. Așa că, cei care 
doresc și cei care vor participa la sărbătoarea națională sau care 
doresc să vină și la Brad, vor vedea un erou în viață, ca să spun așa, 
care a luptat în cel de-al doilea război mondial. Mulțumesc. 
    Țambă Alin Adam: 
    Mulțumesc și eu, domnule general. Sunteți, de fiecare dată, 
un om care pune mare preț pe valorile acestea, nu doar naționale, ci și 
militare, și ne arată de fiecare dată importanța pe care acest domeniu a 
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avut-o, de-a lungul istoriei, pentru poporul nostru. Mulțumim pentru 
informare. Vom face în așa fel încât, nu doar colegii consilieri județeni, 
dar și din partea conducerii consiliului județean, să avem prezență. 
    Bârea Vasile: 
    Vreau să mai adaug că am făcut comandă de uniformă la 
croitoria generalilor și acum câteva zile a venit uniforma de general. 
Era foarte mândru când a îmbrăcat-o. Nici nu vă spun ce bucurie mare 
a avut acest veteran de război, când s-a văzut cu uniforma de general 
pe dumnealui. Mulțumesc. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unui act adițional 
la contractul de folosință gratuită nr.3877/2008 – A/1735/2008  a 
imobilului cazarmă 450 Deva și darea în folosință gratuită către Centrul 
Militar Județean Hunedoara a unor bunuri aparținând domeniului privat 
al Județului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 
 
 

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui act 
adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara 
prin Consiliul Județean Hunedoara și Spitalul Judeţean de Urgenţă 
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. 
    Mutulescu Marius: 
    Dacă este cineva de la spitalul județean, aș dori să pun o 
întrebare. Ni se poate spune un termen la care secția de pediatrie se 
va muta în noul spațiu? 
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    Avram Costel: 
    Vă voi răspunde eu. Lucrările de amenajare a întregului 
spital vor fi gata în jurul datei de 15 decembrie și secția de pediatrie se 
va muta anul acesta.  
    Mutulescu Marius: 
    Mulțumesc frumos. 
    Nemaifiind alte 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 Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

VI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea de la 
bugetul județului Hunedoara a unei sume, în vederea organizării 
acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 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 de la bugetul județului 
Hunedoara a unei sume, în vederea organizării acțiunilor ce se vor 
desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2022: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022, 
virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului, 
precum și modificarea programului de investiții anexă la buget. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al județului Hunedoara pe anul 2022, virările de credite bugetare în 
cadrul bugetului propriu al județului, 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 
(32). 
 
 
 
 

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022, precum și 
virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, ale 
unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
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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 rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022, precum și virările de credite bugetare 
în cadrul aceluiași capitol al bugetului, ale unor instituții aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara: 
    Domnul consilier județean Mutulescu Marius nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 
 

IX. 
 

    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. 
    Nefiind 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: 
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    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). 
 
 

 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării 
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 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 aprobarea utilizării 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 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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XI. 

Întrebări, interpelări 
 

    Oprițescu Adrian: 
    Personal, apreciez foarte mult deschiderea consiliului 
județean spre dezvoltarea obiectivelor turistice sau, mă rog, a unor 
părți din ceea ce vor fi obiective turistice pe viitor, dovadă și DJ 762C, 
care este o idee foarte bună. Însă aș vrea să vedem dacă putem să 
dăm o mână de ajutor și în altă parte. În județul Hunedoara, la ieșirea 
din Petroșani, există o peșteră, care se numește Peștera Bolii. Am 
vorbit cu persoanele care sunt acolo, care administrează peștera și mă 
întrebam dacă putem să facem un fel de asociere, ca să-i putem ajuta. 
Bănuiesc că nu-i vorba despre niște sume foarte, foarte mari. Acolo ar 
fi nevoie de un zid de sprijin și de o mică finanțare în ceea ce privește 
administrarea.  
    Oamenii respectivi nu reușesc să aprindă luminile în 
peșteră. Ea este spectaculoasă când sunt prinse toate luminile, însă, 
dacă au doi-trei vizitatori, nu-și permit să plătească curentul din ceea 
ce încasează din vânzarea biletelor. Adică biletul este mai ieftin efectiv 

decât costul curentului. Și atunci mă întrebam dacă reușim să facem 
cumva o colaborare cu PETRO AQUA, care este administratorul 
peșterii din anul 2013, dacă nu mă înșel, și să vedem cum să 
promovăm mai mult și zona. Acum e foarte neplăcut să vină doi 
vizitatori și să-i pui să viziteze peștera cu lanterna de la telefon. Pentru 
că oamenii aceia, din propriile surse, nu reușesc să plătească curentul. 
Nu cred că-i vorba de o sumă foarte mare și cred că am putea să 
inițiem un proiect și să ajutăm cumva acest obiectiv, care este și 
spectaculos și este și destul de vizitat. Vă mulțumesc. 
    Țambă Alin Adam: 
    Vă mulțumesc și eu. Să știți că mă bucur că ați adus asta în 
discuție. Ne-am gândit deja la aspectul  acesta, chiar săptămâna 
viitoare va fi o primă chestiune, care va arăta o aplecare a consiliului 
județean vizavi de punerea mult mai bine în valoare a acestui obiectiv 
turistic. Dar îl las pe domnul Costel Avram, pentru că dânsul este foarte 
aplecat asupra problemelor din Valea Jiului. 
    Costel Avram: 
    Domnule consilier, chiar ieri am avut o discuție cu domnul 
Szuhanek, iar marți, împreună cu arhitectul șef al județului și cu 
reprezentanți de la Direcția Generală de Administrare a Monumentelor 
și Promovare Turistică, am o întâlnire acolo, pentru a găsi soluții. Mai 
mult decât atât, la podurile care au fost făcute în decursul anilor s-a 
folosit piatră din cetatea de la Bănița. Acum piatra este scoasă și este 
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depozitată de cei de la Petro Aqua undeva. De aceea, trebuie să 
mergem împreună cu cei de la Direcția Generală de Administrare a 
Monumentelor și Promovare Turistică, care administrează cetatea de la 
Bănița, și să vedem exact ce facem. Avem în vedere o colaborare cu 
cei de la Peștera Bolii, în speță cu domnul Szuhanek, și cred că se va 
materializa într-un timp scurt, dar după ce merg împreună cu arhitectul 
șef și cu domnii de la Direcția Generală de Administrare a 
Monumentelor și Promovare Turistică, ca să vedem exact, la fața 
locului, cum putem să ajutăm. Deci întâlnirea este deja programată 
pentru marți. 
    Țambă Alin Adam: 
    Mulțumesc. Alte discuții? Vă rog, domnule vicepreședinte! 
    Bădin Ion: 
    Dacă-mi permiteți, pentru că în ședința trecută n-a fost 
timpul necesar la diverse, aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru 
votul dumneavoastră, care a fost în unanimitate, pentru acea hotărâre 
de consiliul județean privind etapa a IV-a de Grand Prix la șah. Vreau 
să vă spun că a fost un succes acest turneu, care s-a desfășurat la 
Geoagiu pe parcursul a opt zile și la care au participat în total 181 de 
șahiști, din 12 țări ale lumii. Printre câștigători au fost, la grupele de 

copii - acel concurs care s-a desfășurat în deschiderea Grand Pri-ului – 
au fost doi câștigători: unul legitimat în Valea Jiului și unul din Deva, 
care a participat la concursul jucătorilor nelegitimați.  
    Aș vrea să vă spun că, din cele cinci etape de Grand Prix 
care s-au desfășurat în România în acest an, pe site-ul Federației 
Române de Șah am fost singurii care am apărut cu un articol de 
mulțumire. Președintele Federației Române de Șah, domnul Vlad 
Ardeleanu, a mulțumit consiliului județean pentru implicarea și buna 
desfășurare a acestui concurs. Și țin să vă mulțumesc și 
dumneavoastră, încă o dată, pentru vot. În același timp, vreau să-i 
mulțumesc președintelui Laurențiu Nistor și administratorului public, 
domnul Costel Avram, pentru faptul că s-au aplecat și au găsit fondurile 
necesare pentru a organiza acest turneu. 
    Sigur că am primit în această săptămână – dar n-am reușit 
încă să discut, nici cu domnul administrator și nici cu domnul 
președinte – înștiințarea că Federația Română de Șah ar dori, în 
perioada 18-26 februarie 2023, să desfășurăm, tot în județul 
Hunedoara, Campionatul Național Individual de Seniori și Senioare, cu 
o participare care se anunță undeva la 250-300 de șahiști din România. 
În urma acestuia va fi stabilit și lotul național al României pentru 
Campionatul European de Seniori și Senioare. Timpul este undeva la 
limită, este foarte scurt și dânșii ar dori o locație în Deva, de 500 metri 
pătrați, ceea ce este foarte greu de găsit.  
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    O să port o discuție cu domnul președinte și cu domnul 
administrator, să vedem ce putem face, mai ales că este și început de 
ani și fondurile nu știm cum vor fi. Dar eu insist să avem în continuare, 
să permanentizăm această etapă de grand prix – etapa a patra, care 
este și turneu internațional. Vă mulțumesc încă o dată.  
    Țambă Alin Adam: 
    Mulțumim, domnule vicepreședinte. Alte discuții, dacă sunt? 
Doamna Chivu, aveți cuvântul. 
    Chivu Cristina: 
    Dacă tot am început cu această parte de promovare a 
obiectivelor turistice din județ, aș avea o întrebare legată de două 
drumuri de acces către două zone turistice importante ale județului. 
Unul ar fi 107B din comuna Rapoltu mare, spre Feredee. Nu știu dacă 
știți, dar este o problemă acolo din cauza transportatorilor de lemn. 
    Avram Costel: 
    Știm și problema este în curs de rezolvare. Pentru anul 
viitor este prins și acest drum la Feredee. 
    Chivu Cristina: 
    Mulțumesc. Și celălalt drum este 668A din comuna 
Boșorod, sat Alun, care urcă sus, spre Târsa, unde nu este acces nici 

măcar cu 4x4. Eu am încercat și nu pot să urc. Eu cred că este 
important să încercăm să unim și cetatea Piatra Roșie. Pe partea 
aceasta se merge doar ocolitor, prin Ocoliș.  
    Avram Costel: 
    Avem în vedere cei trei kilometri de drum, ca să-i asfaltăm. 
Nu știu despre problema pe care dumneavoastră ați ridicat-o acum, dar 
până săptămâna viitoare vă voi suna și vă voi spune exact … 
    Chivu Cristina: 
    Dacă doriți, vă pot trimite poze și filmări, ca să vedeți. Nici 
cu 4x4 nu poți să circuli. Nu asfalt, dar măcar se poate reface un pic. S-
a stricat foarte mult de la cei care exploatează lemnul în zona aceea.  
    Țambă Alin Adam: 
    Aceea este o scurtătură. Practic, acel drum este o 
scurtătură. 
    Chivu Cristina: 
    Dar este un drum județean. 
    Țambă Alin Adam: 
   Dar există un drum județean asfaltat, mai lung cu vreo patru 
kilometri, pe altă parte, către Târsa. Cum cobori de la stâna de la 
Târsa, se face stânga undeva și se coboară în partea de jos. Este drum 
județean și noi am discutat acolo, vizavi de posibila reparare a acelui 
drum. Acolo s-a stricat din cauza calamităților. Atât pârâul a surpat într-
o parte, când a venit mai mare, dar și din mal s-a surpat practic pe 
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drum. Eu îl cunosc, că am fost pe el anul acesta, când s-au montat 
bornele Via Transilvanica, împreună cu primarul comunei Boșorod, și 
am discutat și aspectul acesta. Dar partea bună e că - cu o prelungire 
de trei kilometri, într-adevăr – există un alt drum județean asfaltat care 
face legătura. Dar aveți dreptate, este drum județean. 
    Chivu Cristina: 
    Măcar să se poată face acces, nu neapărat asfalt, că știu 
că-i complicat. Dar măcar să se facă o nivelare anuală, pentru că știm 
că în zona aceea tot timpul, când sunt precipitații, sunt probleme.  Dar 
asta nu înseamnă că nu le putem întreține măcar.  Mulțumesc. 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
                 VICEPREȘEDINTE,  
           Alin Adam Țambă  SECRETAR GENERAL 
             AL JUDEȚULUI, 

        Daniel Dan 
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