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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara  

din data de 22 decembrie 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.466/2022, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a 

întrunit în ședință ordinară, în sala de ședințe a Consiliului Județean 
Hunedoara, din Deva, b-dul 1 Decembrie nr.28, în data de 22 
decembrie 2022, orele 13,30. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Nistor 
Laurențiu – președintele Consiliului Județean Hunedoara; Bădin Ion și 
Țambă Alin Adam – vicepreședinții Consiliului Județean Hunedoara; 
Arion Viorel, Bălănesc Doinița Maria, Bârea Vasile, Bogdan Sever, Chiș 
Alexandru, Chivu Cristina, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu Marin, 
Dunca Victoria Alina, Gligor Dorin Oliviu, Goia Marcel Adrian (online), 
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 consilier județean Demeter 
Ioan. 
          Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele consiliului județean. 
    Nistor Laurențiu: 
    Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ridicați pentru 
intonarea Imnului Național. 
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(după intonarea imnului) 
    Nistor Laurențiu: 
    Având în vedere că știm cu toții ce s-a întâmplat în 22 
decembrie 1989, cred că se cuvine, din poziția noastră de astăzi, să 
ținem un moment de reculegere în memoria celor care au fost 
împușcați la revoluția din 1989 și și-au dat viața pentru revoluție. 

(după momentul de reculegere) 

    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc! 
      Domnilor consilieri, întrucât sunt prezenţi un număr de 31 
consilieri județeni, la care se adaugă președintele consiliului județean 
(32), potrivit art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
României nr.57/2019 privind Codul administrativ, ședința este legal 
constituită.  
    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 
20 decembrie 2022: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

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

x 
 

Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor 
produse agricole, precum și a prețului mediu la masa verde de pe 
pajiști, pentru anul 2023; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor 
precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului 
Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2023; 
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3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de Administrație al 
Spitalului Județean de Urgență Deva; 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților  Consiliului 
Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de Administrație al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților  Consiliului 
Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de Administrație al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei 
Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara; 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare 
comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane; 

9. Proiect de hotărâre privind încadrarea Teatrului de Artă Deva în 
categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea 
organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale instituției; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de 

colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei Pui; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentelor 
privind cofinanțarea furnizorilor privați acreditați de servicii sociale în 
domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanei adulte 
cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.55/2017, cu modificările și completările 
ulterioare; 

12. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor 
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe 
secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV 2022; 

13. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru 
trimestrul IV 2022; 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unui 
teren aparținând domeniului public al Județului Hunedoara; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 
2023 aferent activelor date în administrare/concesiune prin proiectul 
”Sistemul de management Integrat al Deșeurilor din Județul 
Hunedoara” și care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și 
Dezvoltare (FIID); 
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16. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor construcții din 
domeniul public al Orașului Petrila în domeniul public  al Județului 
Hunedoara;  

17. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor topo-cadastrale 
aferente sectorului din drumul județean DJ 686, situat în Comuna Râu 
de Mori; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 
Județului Hunedoara și atribuirii licențelor de traseu, pentru operatorul 
de transport rutier S.C. ZMK S.R.L.; 

19. 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 privind solicitarea preluării de către Județul 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, a administrării 
temporare asupra unor terenuri aflate în domeniul public al 
statului și în administrarea Ministerului Culturii; 

- Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor 
bunuri aparținând domeniului public al Județului Hunedoara; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 
707: lim.jud.Arad-Căzănești-Vața de Jos, km 22+700 - km 
35+700”; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al Județului Hunedoara pe anul 2022; 

- Informare privind participarea domnului Alin Adam Țambă, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara, la o serie de 
întâlniri oficiale privind managementul deșeurilor și formare 
profesională, care au avut loc la Quimper – Franța. 

    Se supune la vot proiectul ordinii de zi astfel 
suplimentat: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost adoptată 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 
modificările și completările ulterioare, fiind însoțite de referatul de 
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aprobare, raportul de specialitate al compartimentului de resort și de 
avizele comisiilor de specialitate. 
    Nistor Laurențiu: 
     Domnilor consilieri, înainte de a trece la ordinea de zi, vreau 
să spun că astăzi este o ședință mai deosebită; este ultima ședință din 
acest an. Iată, dragi colegi, că a mai trecut un an de muncă, un an din 
viața noastră, un an în care eu spun că avem cu ce ne mândri. 
Consiliul județean, dumneavoastră, consilierii, conducerea consiliului 
județean se poate mândri cu ceea ce am făcut și am aprobat cu toții, să 
lucrăm pentru binele cetățenilor.  
    Sigur, nu a fost un an așa de ușor, să nu creadă cumva 
presa sau cei care ne urmăresc. Au fost dezbateri, de multe ori aprinse, 
dar este bine când totul se termină cu bine. Este bine când, de multe 
ori, din dezbaterile pe care le-am avut, am reușit să ajungem la lucruri 
deosebite pentru județul Hunedoara, pentru cetățenii județului, lucru 
pentru care vreau să vă mulțumesc încă o dată. Nu putem fi 
întotdeauna de comun acord cu orice, fiecare avem o altă privire, 
probabil. Dar atunci când discuțiile au fost în plen și s-a demonstrat că 
cei care au ridicat o problemă au dreptate, ați văzut că toată lumea a 
înțeles că trebuie să votăm ca atare și eu vă mulțumesc pentru acest 

lucru. 
    Este ultima ședință din acest an, un an în care vă spun că 
putem fi mândri de modul în care s-a muncit în consiliul județean, 
alături de dumneavoastră, consilierii județeni. Fără dumneavoastră – o 
pot spune foarte clar și răspicat – nu se putea face nimic. Fiindcă așa 
este legea: consiliul județean este cel care aprobă și hotărăște toate 
proiectele de hotărâre care sunt supuse spre aprobarea consiliului 
județean și, bineînțeles, analiza lor într-un mod deosebit, pe care ați 
făcut-o întotdeauna. Încă o dată vă mulțumesc și sper că ne așteaptă 
un an și mai greu, un an în care suntem puși cu toții - și eu, în calitate 
de președinte, și dumneavoastră, în calitate de consilieri județeni – să 
demonstrăm că vrem să facem ceva pentru județul Hunedoara, pentru 
locuitorii județului Hunedoara, să demonstrăm că putem, dragi colegi, 
să implementăm proiecte europene, să atragem fondurile europene 
așa cum nu s-a mai făcut niciodată, de după 1989 și până acum.  
   Vă informez cu deosebită stimă că avem aprobate proiecte 
europene în valoare de aproape un miliard de euro. Iar mâine suntem 
chemați la București ca să mai semnăm încă șase proiecte, de 
7.643.000 euro. Sunt proiecte care sunt și în Deva, sunt și în Valea 
Jiului … În Valea Jiului am câștigat proiectul de reparații pentru Teatrul 
ID Sîrbu, am câștigat un proiect la Uricani – pentru protecția copilului. 
Proiectul câștigat la Deva este pentru Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului, muzeu și pentru clădirea în care se află 
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finanțele publice, care este clădirea noastră. Iată că mâine se 
semnează și aceste contracte. Încet-încet atingem și depășim cu mult 
ceea ce ne-am propus. Nu cred că trebuie să ne simțim obosiți că am 
muncit și dați-mi voie să mulțumesc întregului colectiv al consiliului 
județean pentru modul în care au lucrat.  
    Iată, dragi colegi, că astăzi se împlinesc doi ani de zile de 
când am ocupat acest funcții: dumneavoastră de consilieri județeni, eu 
de președinte. Sigur, un an de zile ne-a trebuit ca să ne obișnuim: eu 
cu colegii din consiliul județean. Greu a fost ca, după 16 ani de zile în 
care erau obișnuiți într-o direcție, s-o schimbe, dintr-o dată, altfel. Este 
greu. A trecut un an și ne-am obișnuit. A trecut al doilea an și se pare 
că ne-a plăcut cum ne-am obișnuit și ne-am apucat de treabă foarte 
bine. Și putem spune că încheiem un an cu realizări deosebite pentru 
județul Hunedoara și ne dorim - și vă doresc la toți – ca în 2023 să 
avem lucruri deosebite făcute pentru județul Hunedoara, fiindcă atunci, 
într-adevăr, cetățenii județului ne apreciază pe toți: pe dumneavoastră 
în calitate de consilieri județeni, pe mine în calitate de președinte, pe 
colegii mei vicepreședinți, pe domnul administrator public și pe domnul 
secretar general. 
    Despre domnul secretar general îmi place să spun că este 

creierul electronic al echipei. Fiindcă mă ajută, ori de câte ori mă mai 
încurc și eu în ceea ce privește legislația. Este un om cu care - în ciuda 
unora care vor doar să critice – niciodată n-am dat greș când ne-am 
înțeles și am făcut ceva împreună. 
    Acestea fiind spus, încă o dată vă mulțumesc din suflet și 
vreau să vă rog să ne grăbim cu ședința, pentru că la orele 14,30 vă 
invit cu deosebită plăcere, cu drag, să fim prezenți toți în curte și să 
ascultăm colindele care se cântă acum, în preajma marii sărbători a 
Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, și să ne bucurăm cu toții de această 
mare sărbătoare creștinească. Este un prilej în care putem să 
demonstrăm că putem fi mai buni, mai înțelegători unii cu alții, să avem 
empatie unul față de altul și - de ce nu? - față de cetățenii județului 
Hunedoara. Colindători din județul Hunedoara vă așteaptă cu drag pe 
scena de afară și noi vă invităm pe toți, fără nici o reținere, să treceți și 
să serviți câte un pahar de vin cald, o țuică caldă, nu numai noi, 
consilierii județeni și președintele; toată lumea care vine astăzi în 
curtea consiliului județean să asculte colinde, are posibilitatea să facă 
acest lucru. Am considerat că este normal și firesc să facem acest 
lucru, fiindcă această sărbătoare ne obligă la multe lucruri. 
    Vă mulțumesc din suflet pentru colaborarea pe care am 
avut-o în anul 2022. Sper că în anul 2023 va fi și mai bună. Iar pentru 
anul 2024 nu o discutăm de acum, pentru că va fi mai aspră, probabil. 
Știți dumneavoastră la ce mă refer. 
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    Să trecem la ordinea de zi! 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor 
medii ale principalelor produse agricole, precum și a prețului mediu la 
masa verde de pe pajiști, pentru anul 2023. 
    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 stabilirea preţurilor medii ale 
principalelor produse agricole, precum și a prețului mediu la masa 

verde de pe pajiști, pentru anul 2023: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului 
taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din 
competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 
2023. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
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lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome, 
turism. 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul  
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene.   
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
   Micula Dacian Claudiu: 
    O întrebare am. Sunt  iște taxe de folosință în zona 
drumurilor județene și vreau să vă întreb – de fapt, și de la cetățeni am 
primit întrebarea asta: dacă un om își face o casă la 100 de metri de un 
punct unde se poate racorda la canalizare, la apă sau la internet sau la 
orice altceva, trebuie să plătească tariful acela pe metru liniar, pe care 

ăl avem specificat aici pentru folosința în zona drumului județean și 
care pare a fi de 0,87 E/ml/lună? Adică e o întrebare pertinentă. 
    Nistor Laurențiu: 
    Da, sigur. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Adică trebuie să plătească? 
    Nistor Laurențiu: 
   Nu. Stați un pic! Una e taxa la care ne gândim și alta cea la 
care faceți referire dumneavoastră. Domnule Avram, vă rog! 
    Avram Costel: 
    În momentul în care ajunge pe drumul județean, trebuie să 
refacă și, într-adevăr, trebuie să plătească o taxă. Dacă nu are nimic cu 
drumul județean, nu plătește nici o taxă. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Deci, dacă vine cu țeava pe lângă drumul județean pe 100 
de metri, plătește 87 E/lună? 
    Avram Costel: 
    Nu, dacă este la utilități, nu plătește nimic.  
    Nistor Laurențiu: 
    Pentru orice instalație, aducțiune de apă, de canalizare, 
care trece pe culoarul, pe lungimea drumului județean, se plătește o 
taxă, ca oriunde, și la naționale, și la autostrăzi. Nu poți să spargi 
drumul județean… Este o sumă modică, dar sunt foarte multe 
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posibilități, de la marginea drumului județean și până unde construiește 
omul, să treacă conducta și există posibilitatea să nu afecteze drumul 
județean. 
    Avram Costel: 
    Domnule președinte, aceste taxe sunt conform legilor în 
vigoare în România. Orice consiliu județean are aceste taxe. 
    Micula Dacian Claudiu: 
      Domnule Costel Avram, eu nu știu acum să vă spun legea, 
dar inclusiv în legea pentru drumurile naționale este prevăzută o 
gratuitate sau o scutire de la plata acestor taxe. Pentru că nu putem să 
dezvoltăm județul acesta sau măcar oamenii să aibă acces la utilități, 
dacă noi luăm taxă pe metru liniar de cablu, sau de țeavă, sau de 
conductă, sau de ce-o fi.  
    Avram Costel: 
    În ultimii trei ani nu s-a luat nici o taxă. Nimeni nu a venit 
pentru așa ceva. Deci nu cred că nici în anul 2024 … 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Păi la taxele acestea nici n-o să vină nimeni, niciodată.  
    Nistor Laurențiu: 
    Sper că nu încheiem ședința numai în contradicții! Domnule 

consilier, luați și studiați de la început și legea, și proiectul de hotărâre 
și la următoarea ședință, care va fi în 3 ianuarie, o să spuneți 
dumneavoastră: domnule președinte, am avut dreptate. Mulțumesc! 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi 
tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa 
Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2023: 
    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). 
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III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul 
de Administrație al Spitalului Județean 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 desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de 
Administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva:   

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 

(32). 
 
 
 

 
IV. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul 
de Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie 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 desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de 
Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad: 
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    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul 
de Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie 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 desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de 
Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
VI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 
Hunedoara. 
    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, 
turism. 
    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 funcţii al Direcţiei 
Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
VII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea de 
stimulente financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Domnule președinte, am trimis un amendament pe e-mail. 
    Dan Daniel: 
    Când l-ați trimis? 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Astăzi, la ora zece. 
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    Dan Daniel: 
    Sigur e prea târziu. Dar se poate discuta aici.  
    Nistor Laurențiu: 
    Din respect față de dumneavoastră, îl discutăm, mai ales că 
ședința este transmisă în direct și nu vreau ca cetățenii județului 
Hunedoara să creadă că Nistor este dictator. Dar să vă intre în 
obișnuință că orice amendament pe care-l faceți, să-l faceți în timp 
legal, să veniți să vi-l susțineți la comisii. Fiindcă altfel, dacă nu-l faci în 
timp legal, comisia și-a ținut ședința și de unde să visăm noi că 
dumneavoastră mai faceți un amendament? Vă rog să dați citire 
amendamentului! 
    Micula Dacian Claudiu: 
    A fost de îndată. Și legea îmi permite să depun până la 
începerea ședinței. Amendamentul presupune schimbarea art.1 din 
proiectul de hotărâre, care presupunea inițial ca comitetul director să 
primească câte două salarii minime pe țară. Și am spus că ar fi bine ca 
aceste salarii să fie împărțite astfel încât medicii de la urgență, de la 
UPU din spitalul județean, să beneficieze de un spor de 25% din 
salariul minim pe țară. Cam asta presupune amendamentul: să 
schimbăm acei bani de la comitetul director, să meargă către medicii 

de la serviciul de urgență al spitalul județean. Pentru că tot a fost 
problema cu lipsa medicilor, cred că ar fi un imbold pentru aceștia să 
se angajeze. Adică pot fi stimulați financiar. Mulțumesc! 
    Nistor Laurențiu: 
    Și eu vă mulțumesc, dar să vă documentați, domnule 
consilier, și să vedeți sporurile pe care le au cei de la urgențe, de la 
spitalul județean! Și, dacă nu sunt convenabile, sigur că putem să 
hotărâm. Dar să vă documentați! Noi suntem documentați. 
    Domnul Costel Avram dorește să intervină! 
    Avram Costel: 
    Aș vrea să spun, domnule consilier, că salariul managerului 
Spitalului Județean de Urgență Deva este mai mic decât salariul unei 
asistente. Și atunci este normal ca conducerea, care are întreaga 
responsabilitate, să poată beneficia de aceste două salarii, care-l ridică 
foarte puțin. Ajunge salariul managerului undeva șa 60% din salariul 
medicului de la urgență. Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Nu este de mirare de ce nu găsim manageri pentru spitalele 
din subordinea consiliului județean. Fiindcă și legea este proastă, 
trebuie să recunoaștem. Trebuie să facem și noi ceva, să modificăm 
legea. Nu noi putem modifica legea, să ne înțelegem foarte clar, 
eventual putem face propuneri spre parlamentarii noștri. Dar nu este 
posibil ca un manager de spital, care are o responsabilitate 
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extraordinar de mare, să aibă un salariu la jumătate aproape față de un 
medic din altă secție. Nu dau exemple, ca să nu facem discriminări. 
Deci trebuie, totuși, să umblăm la această lege. Faptul în sine că avem 
posibilitatea, dragi colegi, să facem acest amendament, cât de cât să-l 
mai ții pe acel manager, să mai stea în funcție, e un lucru bun. Fiindcă 
trebuie să recunoaștem: de drag și muncă în folosul comunității, cred 
că a trecut vremea să facem. Fiecare trebuie să fie retribuit pentru 
munca pe care o face. Și domnul secretar general vă mai poate da 
niște detalii. 
    Dan Daniel: 
    Ce spuneți dumneavoastră nu are nici o legătură cu 
obiectul hotărârii. Nu vorbim de salariile medicilor. Și dacă nu suntem 
pe obiectul hotărârii, suntem în afara și a respecta instituția în care 
lucrăm. Nici comisii, nici amendament pe obiectul hotărârii, nici pe text 
de lege. Amendamentele se fundamentează puțin, cât de cât, în drept, 
ca să aibă temeinicie. Vorbim de salariile medicilor – bune sau rele, nu 
comentez. Aici textul de lege ne spune o chestie foarte clară: 
stimulente financiare pentru comitetul director. Nu are nici o legătură … 
    Micula Dacian Claudiu: 
   Unde scrie de salariile medicilor, că nu înțeleg? Ați citit 

dumneavoastră salariile medicilor acolo? 
      Dan Daniel: 
    Păi dumneavoastră ați vorbit de anumiți medici și de 
salariile lor. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Nu, eu am vorbit de acordarea unor stimulente financiare. 
N-am treabă cu salariile.  
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule consilier! 
    Dan Daniel: 
    Dacă formulați în scris … 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule secretar, vă rog. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    E scris. 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule consilier, vă iau microfonul! Vreți ca și în ultima 
ședință … 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Tot timpul mă amenințați că-mi luați microfonul. 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule consilier, vorbea președintele! Dacă și în ultima 
ședință vrei să faci circ, nu-ți ține! Circ se face la circari, acolo, la circ. 
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V-a explicat domnul secretar general că proiectul de hotărâre nu are 
nimic în comun cu salariile medicilor de la urgențe. Îi apreciem pe 
medicii de la urgențe, dar salariile și sporurile sunt stabilite prin lege, iar 
consiliul județean le respectă. Dumneavoastră ați venit cu o cu totul 
altă propunere.  
    Mutulescu Marius: 
    Aș avea și eu o mică intervenție pe acest subiect. Am citit și 
eu amendamentul. Una la mână – aș dori, în primul rând, să-l întreb pe 
domnul secretar dacă este legal să-l supunem la vot sau nu, având în 
vedere că nu a fost dezbătut în comisii? Și a doua – eu citesc 
amendamentul: se acordă stimulente financiare lunare, în limita a 25% 
din salariul minim brut pe țară, pentru cadrele medicale care 
efectuează gărzi în secțiile UPU ale spitalului județean. Deci nu să se 
împartă bonusul acesta al directorilor, ci este vorba de a mări prin 
stimulente financiare salariul personalului medical de la UPU cu 25% 
lunar.  
    Și acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, ca și 
colegi: este normal să aplicăm un dublu standard? Adică: intră bolnavul 
în UPU; acolo automat este consultat și vine medicul de la interne sau 
de la chirurgie, cardiologie și așa mai departe, care sunt tot medici de 

gardă. Atunci cum facem? La cei de la UPU le dăm cu 25% în plus la 
salariu și la ceilalți nu le dăm, pentru că considerăm că numai cei de la 
UPU merită. După părerea mea, dacă mergem pe acest amendament, 
este un dublu standard. Adică: ori acordăm la toți medicii un bonus și 
asta este cu totul altceva - bineînțeles, dacă avem resurse financiare, 
pentru că există un  efort financiar destul de mare ca să reușim să 
acordăm un bonus lunar de 25% la tot spitalul - și alta este să-l 
acordăm doar la medicii de la UPU, care - în opinia mea - nu că nu ar 
merita, dar îi discriminăm pe ceilalți colegi și pe celelalte cadre 
medicale din spitalul de urgență.  
    Vă mulțumesc și aștept răspunsul secretarului general la 
întrebarea pe care am pus-o! 
    Dan Daniel: 
    Deci, la modul cum avem art.1, ceea ce votăm noi, vorbim 
de comitetul director. Nu-i nici o analiză financiară, n-avem nici o 
procedură prealabilă, n-avem nimic de la comitetul director, consiliul de 
administrație, nici un fel de propuneri. Amendamentul dumneavoastră, 
așa cum l-a citit colegul, este în afara art.1. Poate face obiectul unui 
proiect de hotărâre pe viitor, într-o analiză financiară pe care o face 
spitalul, și să vină spre noi. Să venim și să lipim această prevedere la 
art.1 este inadmisibil, mai mult decât nelegal. Nu pot amenda art.1, 
care se referă la comitetul director pe toată procedura prealabilă, cu 
această prevedere la 100 sau 200 de cadre medicale, nici nu mai 
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contează. Haideți să respectăm proiectul de hotărâre așa cum este, să 
discutăm pe el! Acordăm sau nu acordăm stimulente financiare 
comitetului director? Faceți proiect de hotărâre separat, îl analizăm, îl 
dăm spre analiză la spital și merge pe firul logic. Și atunci respectăm 
organul deliberativ – consiliul județean – din care facem parte. Și stăm 
pe obiectul hotărârilor.  
    Mutulescu Marius: 
    Deci să înțeleg că nu-l mai supunem la vot sau cum? 
    Dan Daniel: 
    Dacă tot l-am discutat, ca să fie foarte clar, putem să 
mergem … 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule consilier, dacă l-am admis să-l discutăm, este 
corect să-l supunem și la vot. Am precizat de la început, că fiecare, 
indiferent din ce parte a spectrului politic este, are obligația să depună 
amendamentele în termen și să meargă să le susțină la comisii. Nu să 
mă trezesc cu o oră-două înainte de ședință să mă apuc să fac 
amendamente, că m-am scărpinat eu în degetul stâng. Așa că supun 
votului dumneavoastră amendamentul domnului consilier Micula: 
    Domnul vicepreședinte Bădin Ion nu participă la vot, astfel 

încât numărul voturilor exprimate este 31. 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Cu 4 voturi pentru (Chivu Cristina, Micula Dacian Claudiu, 
Oprițescu Adrian, Popa Dorin Ioan), 7 abțineri (Arion Viorel, Bârea 
Vasile, Goia Marcel Adrian, Logofătu Daniela Maria, Mate Marta, 
Mutulescu Marius, Muzsic Robert Eugen) și 20 voturi împotrivă (Nistor 
Laurențiu, Țambă Alin Adam, Bălănesc Doinița Maria, Bogdan Sever, 
Chiș Alexandru, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu Marin, Dunca Victoria 
Alina, Gligor Dorin Oliviu, Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși 
Maria, Pârvuța Gabriel Ionuț, Rus Ioan, Socaci andrei, Suciu Ancuța 
Elena, Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Zvîncă Adrian), 
amendamentul formulat de domnul consilier județean Micula Dacian 
Claudiu a fost respins. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea de stimulente 
financiare comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Deva, în forma propusă de inițiator: 
    Domnul vicepreședinte Bădin Ion nu participă la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 31. 

- Cine este pentru ? 
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- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 22 voturi pentru 
(Nistor Laurențiu, Țambă Alin Adam, Arion Viorel, Bălănesc Doinița 
Maria, Bogdan Sever, Chiș Alexandru, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu 
Marin, Dunca Victoria, Gligor Dorin Oliviu, Hirghiduși Ion, Iovănescu 
Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Muzsic Robert Eugen, Pârvuța Gabriel 
Ionuț, Rus Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, Șpan Ioan, Ștaier 
Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Zvîncă Adrian), 3 voturi împotrivă (Chivu 
Cristina, Micula Dacian Claudiu, Oprițescu Adrian) și 6 abțineri (Mate 
Marta, Logofătu Daniela Maria, Goia Marcel Adrian, Mutulescu Marius, 
Bârea Vasile, Popa Dorin Ioan). 
 

 
 

 
VIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcţii al Muzeului Civilizației Dacice și Romane. 

      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 funcţii al 
Muzeului Civilizației Dacice și Romane: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

      Se prezintă proiectul de hotărâre privind încadrarea 
Teatrului de Artă Deva în categoria instituțiilor de spectacole de 
repertoriu, precum și aprobarea organigramei, statului de funcţii și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale instituției. 
    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. 
    Nistor Laurențiu: 
    Stimați colegi consilieri, cred că este cazul, după 13-14 ani 
de zile, să ne revenim. Teatrul din Deva trebuie să fie un teatru care să 
aibă repertoriu, să aibă spectacole, să facă tot, nu să avem angajați cu 

duiumul la teatru de proiecte. Ori îl desființăm de tot și facem teatru de 
proiect, ori rămâne în categoria instituțiilor de spectacol și repertoriu, 
așa cum trebuie să fie un teatru. Și pe mine unul m-a bucurat că artiștii 
de la teatrul din Deva au fost inclusiv în străinătate și au prezentat 
piese de teatru. Și, vă rog să mă credeți, v-o spun cu sinceritate, am 
fost mândru când am primit mesaje de felicitare pentru artiștii noștri. 
Sunt convins că, prin forța pe care o are conducerea teatrului, prin 
artiștii care sunt acolo, vor putea face spectacole de excepție. Și cei 
care nu mă credeți vă rog, măcar o dată, să participați la o piesă de 
teatru la teatrul de la Deva, să vedeți că sala este neîncăpătoare. Așa 
ne dorim și la Petroșani, sălile să fie neîncăpătoare, după ce îl 
modernizăm și îl aducem așa cum trebuie la standarde.  
    Popa Dorin Ioan: 
    Vreau și eu să-l felicit pe domnul manager și Teatrul de Artă 
din Deva pentru cele 100 de premiere, pentru cele peste 1000 de 
reprezentații din ultimii 12 ani de activitate. Am văzut și argumentația 
domnului manager cu privire la transformarea din teatru de proiect în 
teatru de repertoriu. Era interesant dacă, la argumentele pe care ni le-a 
dat acolo, știam și ce înseamnă sau cum influențează bugetul județului 
această schimbare. Până la urmă, trebuie să votăm în cunoștință de 
cauză. În rest, argumentațiile de ordin tehnic le-am înțeles, există 
argumentații chiar de ordin istoric acolo – cum veneau romanii și au 
făcut drumuri și poduri pe aici - și le-am înțeles. Dar era interesant 
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pentru luarea deciziei să știm și din punct de vedere financiar ce 
înseamnă.  
    Nistor Laurențiu: 
   Mulțumesc. Domnule Costel, vă rog! 
    Avram Costel: 
    Domnule consilier, în 2008 am luat decizia de a închide 
teatrul din Deva, având în vedere faptul că am început să lucrăm la 
construcția noii săli de spectacol. Din teatru de repertoriu, a devenit 
teatru de proiect, cu 12 angajați. În condițiile în care astăzi se aprobă 
acest proiect și teatrul din Deva devine teatru de repertoriu, putem 
modifica organigrama și poate să aibă artiști, pentru a da spectacole de 
sine stătătoare. Până acum, lucra cu actori din altă parte și ne 
păcăleam noi înșine, în sensul că el avea nevoie de 20 de actori și 
avea numai 10 sau 5 în organigramă, restul lucrau cu contracte de 
colaborare. În condițiile acestea, el poate să-și facă tot ceea ce trebuie 
și redevine ceea ce a fost, ca și teatrul din Petroșani. Din punctul de 
vedere al bugetului, este posibil ca la salarizare să crească undeva cu 
20%, dar – în același timp – avem actori angajați ai teatrului din Deva. 
Până acum erau actori de la Târgu Mureș, de la București, pe care-i 
plăteam pe o lună de zile, pe două luni. Acum vor fi angajați ai teatrului 

din Deva.  
    Nistor Laurențiu: 
    Și mai există, dragi colegi, următorul aspect: neavând 
încadrați actori pe statul de funcții permanent, în momentul în care 
soliciți un actor din București sau din alt oraș care are teatru, acesta îți 
ia prețul pe care îl vrea el. Și atunci cresc automat cheltuielile. Și 
atunci, în momentul în care teatrul din Deva are stat de funcții și 
personal propriu, nu mai poți să mergi la negocieri că mie-mi dai atâta, 
dacă joc piesa asta. Acesta-i salariul pentru care ești angajat, joci toate 
piesele pe care trebuie să le facem la nivel de județ. Și aș dori ca 
teatrul din Deva să prezinte cât mai multe spectacole, cum a spus și 
domnul Popa, pentru cetățenii județului. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind încadrarea Teatrului de Artă Deva în 
categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea 
organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale instituției: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii Convenţiei de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei 
Pui. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul  
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene.   
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 

vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de 
colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei Pui: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
XI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
completării Regulamentelor privind cofinanțarea furnizorilor privați 
acreditați de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în 
domeniul protecției persoanei adulte cu handicap sau persoanei 
vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.55/2017, cu modificările și completările ulterioare. 
    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 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 completării Regulamentelor 
privind cofinanțarea furnizorilor privați acreditați de servicii sociale în 
domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanei adulte 
cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.55/2017, cu modificările și completările 
ulterioare: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 

(32). 
 
 
 
 

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean 
Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru 
trimestrul IV 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 analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV 
2022: 
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- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
XIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Județean Hunedoara pentru trimestrul IV 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 analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara 
pentru trimestrul IV 2022: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
XIV. 

 
     Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea modului 
de administrare a unui teren 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. 
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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 stabilirea modului de administrare a 
unui teren aparținând domeniului public al Județului Hunedoara: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena 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). 
 
 
 

 
XV. 

 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
de investiții pe anul 2023 aferent activelor date în 
administrare/concesiune prin proiectul ”Sistemul de management 
Integrat al Deșeurilor din Județul Hunedoara” și care se finanțează din 
Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID). 
    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, 
turism. 
    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 Planului de investiții pe anul 
2023 aferent activelor date în administrare/concesiune prin proiectul 
”Sistemul de management Integrat al Deșeurilor din Județul 
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Hunedoara” și care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și 
Dezvoltare (FIID): 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
XVI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii 
unor construcții din domeniul public al Orașului Petrila în domeniul 
public  al Județului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 

    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii unor construcții din 
domeniul public al Orașului Petrila în domeniul public  al Județului 
Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea 
documentațiilor topo-cadastrale aferente sectorului din drumul județean 
DJ 686, situat în Comuna Râu de Mori. 
    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 însușirea documentațiilor topo-
cadastrale aferente sectorului din drumul județean DJ 686, situat în 
Comuna Râu de Mori: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
XVIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 
competență a Județului Hunedoara și atribuirii licențelor de traseu, 
pentru operatorul de transport rutier S.C. ZMK S.R.L. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome, 
turism. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Chivu Cristina: 
    Eu aș avea o întrebare legată de restul traseelor din județ, 
pentru că aici discutăm doar de cele de pe Petroșani-Deva. Am mai 
avut o discuție cu domnul Costel Avram și aș vrea să știu dacă s-a mai 
înaintat cu licitațiile pentru restul traseelor. Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă ați mai discutat cu dânsul, îl rog să vă răspundă! 
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    Avram Costel: 
    Doamna consilier, au fost scoase la licitație toate traseele. 
Din păcate, numai în zona Văii Jiului această firmă a venit la licitație și 
a câștigat licitația. Celelalte sunt în transparență și vor fi scoase din nou 
la licitație. A fost un reprezentant al nostru la Ministerul Dezvoltării 
pentru faptul că până la 31 decembrie trebuiau scoase la licitație toate. 
S-a amânat și, din păcate, avem numai pe această zonă. Dar atenție! 
Contractul va fi semnat numai pe o perioadă limitată, avându-se în 
vedere faptul că Green Line trebuie terminat până la data de 31 
decembrie 2023, iar în momentul când este gata proiectul pe Green 
Line, această firmă își va înceta activitatea pe traseele din Valea Jiului. 
Mulțumesc! 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport 
județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 
competență a Județului Hunedoara și atribuirii licențelor de traseu, 
pentru operatorul de transport rutier S.C. ZMK S.R.L.: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 

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

 
XIX. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea preluării 
de către Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, a 
administrării temporare asupra unor terenuri aflate în domeniul public al 
statului și în administrarea Ministerului Culturii. 
    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 solicitarea preluării de către Județul 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, a administrării 
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temporare asupra unor terenuri aflate în domeniul public al statului și în 
administrarea Ministerului Culturii: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
XX. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă 
gratuită a unor bunuri 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 folosinţă gratuită a unor 
bunuri aparținând domeniului public al Județului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
XXI. 

 
     Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare DJ 707: lim.jud.Arad-Căzănești-Vața de Jos, km 22+700 - 
km 35+700”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 



28 
 

    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. 
    Nistor Laurențiu: 
    Mă așteptam ca domnul general să intervină, dar nu-i nici o 
problemă dacă nu sunt intervenții. Dar să-l informați pe primarul de la 
Vața că, într-adevăr, noi aprobăm astăzi nota conceptuală pentru 
Drumul Regelui. Și nu este grija lui despre acest drum. Grija este a 
noastră, a consiliului județean, a dumneavoastră, a consilierilor. Este 
drum județean, ne ocupăm să-l facem și avem toate șansele să 
atragem fonduri europene pe acest drum. Dar ne-a trimis Excelența Sa, 
domnul primar, întrebări despre când vom face drumul acesta și cum. 
Ei, de propagandă electorală toți suntem buni! Și eu, și el, și toți. Iată 

că noi astăzi demonstrăm că aprobăm documentația, ne apucăm de 
studiul de fezabilitate, de proiectare. După ce avem tot gata, ADR Vest 
avem șansa de a câștiga fonduri europene foarte mari, fiindcă suntem 
în colaborare cu județul Arad. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale 
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 
707: lim.jud.Arad-Căzănești-Vața de Jos, km 22+700 - km 35+700”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XXII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2022. 
    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: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XXIII. 
 

    Țambă Alin Adam: 
    Am transmis colegilor o informare, în urma vizitei de la 
începutul acestei luni în Franța, cu o asociație din Țara Hațegului și cu 
încă trei colegi primari din Țara Hațegului. Tema principală a fost 
partea de deșeuri, dar au mai avut loc și discuții pe partea de mobilitate 
urbană, în ceea ce privește transportul în comun și modul cum se 
realizează în această parte a regiunii Bretagne, dar și pe partea de 
educație, mai ales educație profesională, și modul cum se derulează ea 
acolo. Din materialele de promovare pe care le-am primit din partea 
diferitelor orașe ale regiunii Bretagne, o parte le-am predat la colegii de 
la relații externe, ca să rămână la consiliul județean, în vitrină. Iar la 
bibliotecă am trimis un album mare; am zis că nu trebuie să-l păstrez 
pentru mine, ci orice hunedorean care vrea să meargă acolo să poată 
să ia de la bibliotecă atlasul respectiv și să vadă unde poate să se 
ducă.  
    Nistor Laurențiu: 
    Îți mulțumesc mult, domnule vicepreședinte! Știu că ați avut 
o activitate rodnică acolo, dar dacă vă lasă să ne povestiți, cred că 
durează vreo oră și jumătate. Sunteți istoric de profesie, dar dacă vă 
las pe dumneavoastră să povestiți o oră și jumătate, noi pierdem 
spectacolul.  
    Încă o dată vă doresc la toți sărbători fericite, inclusiv la 
domnul director de la teatru! Nu jucați teatru acum cu noi, domnule 
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director. Vă salut cu respect și vă mulțumesc pentru tot ce faceți la 
teatrul din Deva! Am zis că nu jucați teatru cu noi, pentru că nici nu ne 
băgați în seamă când eu vă mulțumeam. Felicitări pentru tot ce faceți la 
teatrul din Deva și, când aveți o piesă deosebit de frumoasă, veniți cu 
invitații și pentru consiliul județean, ca să vedeți cum o să vă susțină 
toți, fără nici o întrebare. Și presa și toată lumea. Mulțumesc. 
    Și se cuvine ca la sfârșitul acestei ședințe să le spunem la 
mulți ani unor colegi ai noștri, care au mai trecut un pic prin viață și au 
întinerit cu un an: domnul Dacian Claudiu Micula, domnul Robert 
Eugen Muzsic și, de asemenea, cred că sunteți în asentimentul meu 
să-i transmitem și domnului doctor Demeter multă sănătate și să revină 
cât mai repede în mijlocul nostru. 
    Domnule general, vă rog! 
    Bârea Vasile: 
    Domnule președinte, pentru că este vorba de aniversări, 
mai avem un aniversat astăzi. Este vorba de un cetățean de onoare al 
județului Hunedoara, veteranul de război Ioan Ciocan din Brad, unul din 
cei șase veterani de război care mai sunt în județul Hunedoara, care 
astăzi împlinește 100 de ani. S-a organizat o festivitate publică 
deseară, la cinematograful din Brad. Să-i urăm mulți ani și multă 

sănătate! Și, dacă tot am pus mâna pe microfon, vreau să vă urez și 
dumneavoastră multă sănătate și sărbători fericite! 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumim! Domnule Goia, vă rog! 
    Goia Marcel Adrian: 
    Vă mulțumesc și eu pentru că mi-ați aprobat să particip la 
ședință online, neputând fi prezent din motive medicale. Vă doresc și 
eu - și dumneavoastră, și celor care conduceți consiliul județean, 
angajaților din consiliul județean, tuturor consilierilor – sănătate, fericire 
bucurii, un Crăciun și un An Nou binecuvântat de Dumnezeu, cu pace, 
cu bucurii și cu sănătate în primul rând! Să vă bucurați de liniște și 
pace, alături de familii și de cei dragi! Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Mulțumim mult, la fel îți transmitem și noi! Sănătate și tot ce 
vă doriți! Încă o dată la mulți ani și sărbători fericite! 
     
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
  PREȘEDINTE,  SECRETAR GENERAL  
            Laurențiu Nistor         AL JUDEȚULUI, 
         Daniel Dan 
 


