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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată 

a Consiliului Județean Hunedoara din data de 3 mai 2022 
 
 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara nr.116/2022, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară, în sistem de 

videoconferință, în data de 3 mai 2022, orele 14,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți online: Nistor 
Laurențiu – președintele Consiliului județean Hunedoara; Bădin Ion și 
Țambă Alin Adam – vicepreședinții Consiliului Județean Hunedoara; 
Arion Viorel, Bălănesc Doinița Maria, Bârea Vasile, Bogdan Sever, Chiș 
Alexandru, Chivu Cristina, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu Marin, 
Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, 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. 
           Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele consiliului județean. 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor colegi, bună ziua! Vă mulțumesc pentru că ați dat 
curs invitației de a participa la ședința de astăzi a consiliului județean. 
        Întrucât sunt prezenţi un număr de 32 consilieri județeni, la 
care se adaugă președintele consiliului județean (33), potrivit art.180 
alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.  
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    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
supune la vot 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, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința 
ordinară din data de 28 aprilie 2022: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
 
 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizare conducta de 
aducțiune și conducta de branșament în orașul Geoagiu, pe strada 
Calea Romanilor (DJ 705) de la intersecția cu Strada Independenței 
până la strada Calea Romanilor nr.187”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: ”Realizare conductă de aducțiune și conductă 
de branșament în orașul Geoagiu pe Strada Calea Romanilor (DJ 
705) de la intersecția cu Strada Independenței până la Calea 
Romanilor nr.187”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări 
nerambursabile pentru anul 2022. 

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

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (33). 
    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 referatele de 
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aprobare, rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort și 
de avizele comisiilor de specialitate. 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
”Realizare conducta de aducțiune și conducta de branșament în orașul 
Geoagiu, pe strada Calea Romanilor (DJ 705) de la intersecția cu 
Strada Independenței până la strada Calea Romanilor nr.187”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 

        Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizare conducta de 
aducțiune și conducta de branșament în orașul Geoagiu, pe strada 
Calea Romanilor (DJ 705) de la intersecția cu Strada Independenței 
până la strada Calea Romanilor nr.187”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: ”Realizare conductă de 
aducțiune și conductă de branșament în orașul Geoagiu pe Strada 
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Calea Romanilor (DJ 705) de la intersecția cu Strada Independenței 
până la Calea Romanilor nr.187”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură. 
        Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: ”Realizare conductă de aducțiune și conductă de 
branșament în orașul Geoagiu pe Strada Calea Romanilor (DJ 705) de 
la intersecția cu Strada Independenței până la Calea Romanilor 
nr.187”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 

 
III. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
acordării unor finanțări nerambursabile pentru 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 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. 
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    Micula Dacian Claudiu: 
    În ședința în care am alocat banii pe domenii, noi – 
consilierii USR – ne-am abținut. În continuare, considerăm că pentru 
celelalte domenii trebuiau alocați mai mulți bani. Eu recunosc 
importanța cultelor și să știți că sunt un om credincios. Dar să știți că 
mă simt mult mai împăcat spiritual când merg la o biserică mai mică, 
decât într-una impunătoare. 27.384 de locașuri de cult erau în România 
în 2015. Cred că acum sunt mult mai multe și se construiesc în 
continuare. În schimb, avem sub 8.000 de școli și unități medicale. 
Anual, sute de milioane de lei merg spre culte de la bugetul național, 
județean sau local. În schimb, domenii precum educația, mediul, cultura 
sau sănătatea sunt în continuare subfinanțate. Din aceste motive, noi – 
consilierii USR – ne vom abține la acest punct. Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și eu și vă doresc succes în continuare, să 
vă abțineți! Se vede că nu sunteți credincios, nu iubiți biserica. Iubiți 
locurile mici; de ce nu mergeți, eventual, prin pivniță, pe undeva, să vă 
rugați, că probabil sunt locuri destul de mici. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Eu nu cred că avem nevoie de intermediar între noi și 

credință. 
    Nistor Laurențiu: 
    Eu nu v-am întrerupt și vă rog frumos, că vă iau microfonul! 
Bunul simț! Dar, de fapt, la USR văd că lipsește cu desăvârșire, în 
momentul când spuneți că-s prea multe unități de cult și nu știu ce, și 
nu știu ce. În fine, este treaba dumneavoastră să judecați, nu a mea să 
vă judec pe dumneavoastră. 
    Eu vreau să felicit întreaga echipă care a lucrat și a 
definitivat lucrarea pe Legea 350. A fost un efort deosebit. Și vreau să 
vă spun câteva lucruri importante, mai ales pentru USR. Fiindcă, dacă 
tot așa faceți, o să ajungeți pe cale de dispariție, precum capra neagră. 
În ce sens? Dumneavoastră nu vă interesați, să vedeți ce s-a cerut și 
cât a fost disponibil. Am avut disponibili 3 milioane de lei pentru anul 
2022 și s-au cerut 161 milioane lei. Mă întreb: UDR cum ar fi procedat, 
decât să analizeze la sânge toate solicitările, să facă, într-adevăr, o 
ierarhie corespunzătoare, în așa fel încât să nu avem contestații? 
    Încă o dată felicitări echipei care a lucrat și țineți-o așa, că 
este bine! Dacă lucrăm corect, nimeni nu ne poate acuza! Sigur că, 
politic, toți putem bate din gură; așa este politica, bate mult din gură, 
face mai puțin! Asta e viața! Cei care ne vor judeca vor fi electoratul, nu 
altcineva! 
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    Ștefănie Maria: 
    Domnule președinte, dacă-mi permiteți, vreau să 
mulțumesc și eu colegilor, în calitate de președinte al comisiei! Așa 
cupă cum știți dumneavoastră și toți colegii, și anul trecut a fost o 
muncă susținută. Anul acesta am avut un volum de muncă mai mare, 
pentru că au fost mai multe proiecte. Dar, cu toate acestea, să știți că 
am analizat cu multă atenție și am fost foarte obiectivi în evaluarea 
proiectelor. Acestea sunt rezultatele. 
    Nistor Laurențiu: 
    Mult mai obiectivi ați fost decât membrii guvernului USR, 
care și-au permis să fure țara asta într-un stil fără de hal, când și-au 
permis să cumpere medicamentele pentru COVID 19 pentru de 4-5 ori 
populația României. Astăzi stau în depozite și sunt pe cale de a nu mai 
fi bune, de a fi epuizate. Dar, din păcate, colegii noștri nu văd 
asemenea lucruri. Ei văd mai ușor praful din ochiul altuia, decât bârna 
din ochiul lor. Asta este viața, asta este politica pe care o fac! Cei care-i 
judecă nu suntem noi. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unor 
finanțări nerambursabile pentru anul 2022: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 31 voturi pentru și 2 
abțineri (Micula Dacian Claudiu și Oprițescu Adrian). 
     Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și vă doresc o după amiază plăcută! Să ne 
vedem cât mai des pentru ședințe, că trebuie să facem ceva pentru 
județul acesta! Și, ori de câte ori e necesar să facem câte o ședință, eu 
vă mulțumesc pentru faptul că acceptați să răspundeți prezent. 
Doamne ajută! 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
    PREȘEDINTE,      SECRETAR GENERAL 
           Laurențiu Nistor        AL JUDEȚULUI, 
        Daniel Dan 
 
 
 


