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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 17 ianuarie 2023 

 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2022 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara nr.18/2023, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară, în sistem de 
videoconferință, în data de 17 ianuarie 2023, orele 9,00. 
     La începerea ședinței sunt prezenți: Nistor Laurențiu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara; Bădin Ion și Țambă Alin 
Adam – vicepreședinți ai 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, Pîrvuța 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 președinte Nistor 
Laurențiu 
    Nistor Laurențiu: 
      Întrucât sunt prezenţi online 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.  
    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
supune la vot procesul verbal încheiat în ședința anterioară. 
    Dan Daniel: 
    În conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința 
extraordinară din data de 3 ianuarie 2023: 
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- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Nistor Laurențiu: 
    Înainte de a supune la vot ordinea de zi, vreau să vă 
mulțumesc tuturor consilierilor care ați fost prezenți la spectacolul de 
inaugurare a Casei de cultură Hunedoara și să le mulțumesc și celor 
care n-au fost prezenți, din motive bine întemeiate. Asta a demonstrat 
că facem administrație, nu politică. Ați văzut cu toții că nu am făcut 
acolo politică și facem numai administrație în ceea ce ne implicăm, 
bineînțeles, împreună cu primăriile care ne solicită sprijinul. Încă o dată 
vă mulțumesc și pentru faptul că ați votat în unanimitate acel 
parteneriat cu privire la Casa de cultură de la Hunedoara. Iată că, dacă 
suntem serioși în tot ceea ce facem, ies lucruri deosebite. Nu pentru 
noi, ca politicieni, ci pentru cei pe care îi reprezentăm prin votul lor.  
    Încă o dată vă mulțumesc și sper că v-ați simțit bine. Pentru 
că mai sunt câte unii care sunt nemulțumiți și, dacă au fost două locuri 
libere, sala a fost goală. Mai sunt din ăștia, care au orbul găinii, dar nu 
dintre dumneavoastră. Din ceilalți, cărora nu trebuie să le menționăm 
numele. Dar, probabil, unii colegi consilieri județeni îi cunosc pe acei 
chiori, care n-au văzut bine casa de cultură. Și poate le spuneți să-și ia 
ochelarii când merg la spectacol, cu dioptrii mai mari, ca să vadă bine, 
dacă nu cumva au obloane, ca la cai.  
 
 
 

x 
 
    Nistor Laurențiu: 
      Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint următorul 
proiect al ordinii de zi, pe care l-ați dezbătut deja în comisiile de 
specialitate: 
1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului 

Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților pentru 
propunerea de membri în Consiliul de administrație al SC APA 
PROD S.A. Deva; 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului 
bugetar  al anului 2022, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii 
de dezvoltare în anul 2023. 

    Se supune la vot proiectul ordinii de zi propus: 
- Cine este pentru ? 
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- 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 referatul de 
aprobare, raportul de specialitate al compartimentului de resort și de 
avizele comisiilor de specialitate. 
      
 

 
I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind mandatarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Asociaților pentru propunerea de membri în Consiliul de 
administrație al SC APA PROD S.A. Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome, 
turism. 
        Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Unde-i anexa, domnule președinte, că nu găsesc anexa? 
    Nistor Laurențiu: 
    Eu cred că nu v-ați uitat bine, că a fost publicată.     
    Micula Dacian Claudiu: 
    Eu nu am găsit-o pe site. Am doar hotărârea, fără anexă. 
    Avram Costel: 
    Domnule Micula, uitați-vă și la e-mailul dumneavoastră! V-a 
fost trimisă de ieri. Fiecare consilier a primit-o de ieri. 
    Bogdan Sever 
    A fost trimisă la fiecare consilier. 
    Pârvuța Gabriel Ionuț: 
    Da, au intrat de ieri. 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule administrator, noi nu obligăm pe nimeni să-și 
citească e-mailurile. Faptul că doriți să vă faceți de minune, că nu vă 
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citiți e-mailurile, este altceva. Uită-te, domnule Dacian Micula, vă arăt la 
cameră, că a fost trimisă ieri, la orele 15 și 11 minute. Se vede? 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Nu are cum să se vadă la cameră. 
    Nistor Laurențiu: 
    Bun, dar eu am aici confirmarea că pe e-mailul 
dumneavoastră, la orele 15 și 11 minute, a fost transmisă. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Eu nu am nici un mail, cu nici o anexă, la un proiect care 
trebuia să se găsească pe site, pentru că la art.1 se aprobă raportul 
pentru numiri finale, conform anexei care face parte din hotărâre.  
    Muzsic Robert Eugen: 
  Să nu fi intrat în spam! 
    Nistor Laurențiu: 
    Suntem avocați sau consilieri județeni aici? Fiecare să-și 
citească mailul și cine nu vrea să-l citească, să-și angajeze un asistent 
personal care să citească mailurile. Deocamdată noi lucrăm legal. Se 
vede, demonstrăm prin acte că s-a trimis, cu ora la care s-a trimis. O să 
vedem ce se întâmplă cu internetul, probabil. Alte intervenții? 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului 
Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților 
pentru propunerea de membri în Consiliul de administrație al SC APA 
PROD S.A. Deva: 
    Domnii consilieri județeni Iovănescu Alin Cosmin, Gligor 
Dorin Oliviu și Socaci Andrei nu participă la adoptarea acestui proiect 
de hotărâre, astfel că numărul voturilor exprimate la acest punct este 
30. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 28 voturi pentru și 2 
abțineri (Micula Dacian Claudiu și Oprițescu Adrian). 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat 
la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2022, ca sursă de finanţare 
a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2023. 
    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 utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea 
exerciţiului bugetar  al anului 2022, ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare în anul 2023: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33).  
    Nistor Laurențiu: 
    Ordinea de zi fiind epuizată, vă doresc succes în 
continuare, în activitatea pe care o desfășurați și, mai ales, în noul an, 
care va fi unul destul de greu din punct de vedere al implementării 
proiectelor europene, din punct de vedere al implicării tuturor factorilor 
de răspundere, inclusiv a Consiliului Județean Hunedoara. Sper că 
acest apel pe care îl fac să ne determine pe toți să ne schimbăm un pic 
atitudinea. Sau, dacă vrem să facem politică, nu administrație, putem 
face politică. Lumea ne va judeca: facem politică, sau administrație 
județeană? Eu v-aș propune să facem administrație județeană, să ne 
implicăm pentru problemele județului și politica s-o lăsăm pe stradă, să 
o facă fiecare cum vrea! Nu vă indic eu cum, pentru că nu sunt 
președinte peste atâtea partide deosebite. Dar fac o recomandare: ca 
în cadrul ședințelor consiliului județean, să lăsăm politica deoparte. 
Cine se poate abține, cine nu… continuăm și cu politica, și cu 
răspunsurile care se cuvin politicienilor.  
    Doamne ajută, vă mulțumesc! 
 
 

PREȘEDINTE, 
         Laurențiu Nistor   SECRETAR GENERAL 
             AL JUDEȚULUI, 
        Daniel Dan 
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