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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara  

din data de 27 ianuarie 2023 
 
 
    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.22/2023, modificată prin Dispoziția nr.23/2023, 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 27 ianuarie 2023, orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Bădin Ion și 
Țambă Alin Adam – vicepreședinții Consiliului Județean Hunedoara; 
Arion Viorel (online), Bălănesc Doinița Maria, Bârea Vasile, Bogdan 
Sever, Chiș Alexandru, Chivu Cristina, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu 
Marin, Demeter Ioan (online), Dunca Victoria Alina, Gligor Dorin Oliviu, 
Goia Marcel Adrian, Hirghiduși Ion, Ivăniși Maria, Logofătu Daniela 
Maria, Mate Marta, Micula Dacian Claudiu, Mutulescu Marius, Muzsic 
Robert Eugen (online), Oprițescu Adrian, Pârvuța Gabriel Ionuț, Popa 
Dorin Ioan, Rus Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, Șpan Ioan, 
Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Zvîncă Adrian – consilieri județeni; 
Dan Daniel – secretarul general al județului.  
    Lipsește de la ședință domnul președinte Nistor Laurențiu . 
          Ședința este condusă de domnul vicepreședinte Țambă 
Alin Adam. 
    Nistor Laurențiu: 
    Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ridicați pentru 
intonarea Imnului Național. 

(după intonarea imnului) 
    Țambă Alin Adam: 
      Domnilor consilieri, întrucât sunt prezenţi un număr de 31 
consilieri județeni (28 în sală și 3 online) consilieri județeni, 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, cu modificările și completările ulterioare, supun spre 
aprobare procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 
17 ianuarie 2023: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

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

x 
 

Țambă Alin Adam: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al județului Hunedoara; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 
al obiectivului de investiții: ”Realizare conductă de aducțiune și 
conductă de branșament în orașul Geoagiu pe strada Calea 
Romanilor, (DJ705) de la intersecția cu Strada Independenței 
până la Calea Romanilor nr.187”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului de acțiuni în 
domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe 
anul 2023”; 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și 
în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției 
de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 
Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara a 
unei construcții aflată în administrarea Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu, în vederea scoaterii din funcțiune, 
casării și valorificării acesteia; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării județului 
Hunedoara la „Rețeaua Europeană a consilierilor locali și 



3 
 

regionali ai UE” și la Rețeaua „Construim Europa împreună cu 
autoritățile locale”; 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a 
membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean 
Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică 
sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de şef Centru de 
Hemodializă, șef Laborator Recuperare, Medicină Fizică și 
Balneologie, șef Unitate de Primiri Urgențe UPU SMURD Deva și 
şef Secţie Psihiatrie la Spitalul Județean de Urgență Deva; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului și Actului 
Constitutiv actualizate ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară – Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor 
Județul Hunedoara; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităților 
de învățământ special preuniversitar de stat din Judeţul 
Hunedoara, pentru anul şcolar 2023-2024; 

10. Proiect de hotărâre privind suplimentarea și repartizarea 
numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult din Județul Hunedoara; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției de 
întreținere lunară datorată de beneficiarii de servicii acordate de 
Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, precum și a 
costului mediu lunar de întreținere; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2023 al SC APA PROD SA Deva la care Judeţul 
Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar; 

13. Întrebări, 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 constatarea încetării de drept înainte 
de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean 
al domnului  Iovănescu Alin Cosmin; 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.63/2021 privind aprobarea contractării 
unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei. 

    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 (31). 
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      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 atestarea 
inventarului bunurilor care aparțin 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 atestarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al județului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat al obiectivului de investiții: ”Realizare 
conductă de aducțiune și conductă de branșament în orașul Geoagiu 
pe strada Calea Romanilor, (DJ705) de la intersecția cu Strada 
Independenței până la Calea Romanilor nr.187” 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 



5 
 

    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. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre aprobarea devizului general 
actualizat al obiectivului de investiții: ”Realizare conductă de aducțiune 
și conductă de branșament în orașul Geoagiu pe strada Calea 
Romanilor, (DJ705) 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 
(31). 
 
 
 

 
III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
”Programului de acțiuni în domeniul relațiilor externe al Consiliului 
Județean Hunedoara pe 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. 
    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 ”Programului de acțiuni în 
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domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 
2023”:   

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru 
ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul 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 în comisia de concurs/examen și în 
comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de 
director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 30. 
    Țambă Alin Adam: 
    Primele două articole ale acestui proiect de hotărâre se vor 
adopta prin vot secret. La art.1, vă rog să faceți propuneri pentru 
desemnarea unui membru în comisia de concurs/examen! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    O propunem pe doamna Mătușa Neli, consilier în cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la 
exercitarea votului secret. In temeiul art.243 alin.1 lit.k din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
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modificările și completările ulterioare, secretarul general al județului, 
asistat de comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea 
voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului 
procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au fost 
exprimate valabil 26 voturi, din care 26 pentru doamna Mătușa Neli. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Țambă Alin Adam: 
    La art.2, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui 
membru în comisia de soluționare a contestațiilor! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Îl propunem pe domnul Toncean Blaga Tudor Bogdan, de 
asemenea consilier în aparatul de specialitate al consiliului județean. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la 
exercitarea votului secret. In temeiul art.243 alin.1 lit.k din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, secretarul general al județului, 
asistat de comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea 
voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului 
procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au fost 
exprimate valabil 26 voturi, din care 26 pentru domnul Toncean Blaga 
Tudor Bogdan. 
    Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
    Art.3 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind trecerea din 
domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului 
Hunedoara a unei construcții aflată în administrarea Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și 
valorificării acesteia. 
    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 trecerea din domeniul public al 
Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara a unei 
construcții aflată în administrarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 
acesteia: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării 
județului Hunedoara la „Rețeaua Europeană a consilierilor locali și 
regionali ai UE” și la Rețeaua „Construim Europa împreună cu 
autoritățile locale”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul  
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene.   
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării județului Hunedoara 
la „Rețeaua Europeană a consilierilor locali și regionali ai UE” și la 
Rețeaua „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”: 
    Primele două articole se adoptă prin vot deschis: 
    Art.1: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31) 
Art.2: 

- Cine este pentru ? 
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- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
    Țambă Alin Adam: 

   Următoarele două articole se adoptă prin vot secret. La 
art.3 vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui consilier 
județean care să reprezinte Județul Hunedoara în cadrul „Rețelei 
Europene a consilierilor locali și regionali ai UE”!  
    Mutulescu Marius: 
    O propunem pe doamna consilier județean Logofătu 
Daniela Maria, 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la 
exercitarea votului secret. In temeiul art.243 alin.1 lit.k din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, secretarul general al județului, 
asistat de comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea 
voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului 
procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au fost 
exprimate valabil un număr de 28 voturi, din care 27 pentru doamna 
Logofătu Daniela Maria: 
    Astfel a fost adoptat art.3 din proiectul de hotărâre. 
    Țambă Alin Adam: 

   La art.4 vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui 
consilier județean care să reprezinte Județul Hunedoara în cadrul 
Rețelei „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”. 
    Hirghiduși Ion: 
    Îl propunem pe domnul consilier județean Socaci Andrei. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la 
exercitarea votului secret. In temeiul art.243 alin.1 lit.k din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, secretarul general al județului, 
asistat de comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea 
voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului 
procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au fost 
exprimate valabil un număr de 27 voturi, din care 27 pentru domnul 
Socaci Andrei. 
    Astfel a fost adoptat art.4 din proiectul de hotărâre. 
    Art.5 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
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VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului 
Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, 
practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de şef Centru 
de Hemodializă, șef Laborator Recuperare, Medicină Fizică și 
Balneologie, șef Unitate de Primiri Urgențe UPU SMURD Deva și şef 
Secţie Psihiatrie la Spitalul 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 membrului titular şi a 
membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara 
în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică 
pentru ocuparea posturilor vacante de şef Centru de Hemodializă, șef 
Laborator Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, șef Unitate de 
Primiri Urgențe UPU SMURD Deva și şef Secţie Psihiatrie la Spitalul 
Județean de Urgență Deva: 
      Domnul consilier județean Demeter Ioan nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 30. 
    Țambă Alin Adam: 
    Primele două articole se adoptă prin vot secret. La art.1, vă 
rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui membru titular în 
comisia de examinare! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    O propunem pe doamna Mătușa Neli. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la 
exercitarea votului secret. In temeiul art.243 alin.1 lit.k din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, secretarul general al județului, 
asistat de comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea 
voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului 
procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au fost 
exprimate valabil 26 voturi, din care 25 pentru doamna Mătușa Neli. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
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    Țambă Alin Adam: 
    La art.2 vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui 
membru supleant în comisia de examinare! 
      Ștaier Ioan Dumitru: 
    Îl propunem pe domnul Toncean Blaga Tudor Bogdan. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la 
exercitarea votului secret. In temeiul art.243 alin.1 lit.k din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, secretarul general al județului, 
asistat de comisia de numărare a voturilor, procedează la numărarea 
voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care prezintă plenului 
procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta rezultă că au fost 
exprimate valabil 26 de voturi, din care 26 pentru domnul Toncean 
Blaga Tudor Bogdan. 
    Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
    Ultimele două articole se adoptă prin vot deschis. 
    Art.3: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Statutului și Actului Constitutiv actualizate ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară – Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul 
Hunedoara. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Muzsic Robert Eugen prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome, 
turism. 
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    Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul  
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene.   
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului și Actului 
Constitutiv actualizate ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară – 
Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei 
şcolare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat din 
Judeţul Hunedoara, pentru anul şcolar 2023-2024. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităților de 
învățământ special preuniversitar de stat din Judeţul Hunedoara, pentru 
anul şcolar 2023-2024:   

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind suplimentarea și 
repartizarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat 
în unitățile de cult din Județul Hunedoara. 
    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 suplimentarea și repartizarea 
numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de 
cult din Județul Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
cuantumului contribuției de întreținere lunară datorată de beneficiarii de 
servicii acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, 
precum și a costului mediu lunar de întreținere. 
    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 Muzsic Robert Eugen 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. 
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    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției de 
întreținere lunară datorată de beneficiarii de servicii acordate de 
Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, precum și a 
costului mediu lunar de întreținere: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al SC APA PROD SA 
Deva la care Judeţul Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar. 
    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 Muzsic Robert Eugen 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 bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2023 al SC APA PROD SA Deva la care Judeţul 
Hunedoara are calitatea de acţionar majoritar: 
    Domnii consilieri județeni Gligor Dorin Oliviu și Socaci 
Andrei nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât 
numărul voturilor exprimate la acest punct este 29. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 27 voturi pentru și 2 
abțineri (Micula Dacian Claudiu și Oprițescu Adrian). 
 
 
 
 

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea 
încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier județean al domnului  Iovănescu Alin Cosmin. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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 constatarea încetării de drept înainte 
de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al 
domnului  Iovănescu Alin Cosmin: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XIV. 
 

     Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.63/2021 privind aprobarea 
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 
lei. 
    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. 
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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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.63/2021 privind aprobarea contractării unei 
finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XV. 
Întrebări și interpelări 

 
    Oprițescu Adrian: 
    Am fost întrebat și, la rândul meu, întreb – cred că mă 
adresez tot domnului Avram – în ce stadiu sunt lucrările de la linia 
electrică de la Nucșoara, nu știu până unde ajunge ea, probabil până la 
Lolaia, în zona aceea? Și dacă, cumva, anul acesta reușesc oamenii 
de acolo să aibă și ei curent electric? Vă mulțumesc. 
    Avram Costel: 
    Lolaia în nici un caz. Dumneavoastră nu știți să puneți 
întrebarea. Lolaia este în Parcul Național Retezat și nu se poate duce 
până acolo. Ea se duce până în parcare, până în capătul drumului 
județean. Și este în curs de finalizare. Cred că în luna ianuarie vor 
avea. Nu aveți dumneavoastră nici un beneficiu când vom face acea 
linie. Dar vă pot spune încă o dată, dacă nu știți, conform statutului 
consiliului județean, acesta se ocupă de drumurile județene. Dacă cade 
un meteorit în județul Hunedoara, nu cred că-i de vină Nistor, Avram, 
Bădin sau Țambă. Luați și învățați, domnule consilier! Într-o zi îmi 
puneți întrebări că pe drumul național, la Peștera Bolii, este zăpadă. Și 
ce să facă consiliul județean dacă este zăpadă acolo, la Peștera Bolii? 
Acela este un drum național, care este în subordinea Ministerului 
Transporturilor și este responsabilă CNAIR – Direcția regională de 
drumuri Timișoara. Nu știu dânsul, de exemplu, când era membru în 
consiliul de administrație la Cuprumin, nu cred că lua banii de la CEH. 
Cam așa vine și aici. 
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    Oprițescu Adrian: 
    Ca să vă răspund la ceea ce ați spus adineauri, întrebarea 
mea era dacă cumva - având în vedere că noi, toți cetățenii din județul 
Hunedoara, suntem plătitor de taxe - din partea dumneavoastră, ca 
administrator public, s-a făcut vreo adresă, vreo întrebare, către 
administratorul respectivului drum de ce nu este curățat? Este o chestie 
simplă, pe care cred că o regăsim în fișa postului dumneavoastră, 
indiferent că vrem sau nu să recunoaștem. Mulțumesc. 
     Avram Costel:  
    Exact ca și cum noi v-am dat invitație să veniți la 
deschiderea Casei de cultură de la Hunedoara și dumneavoastră ați 
venit la Deva. Ceva de genul acesta mă întrebați dumneavoastră. 
    Țambă Alin Adam: 
    Și mai trebuie să vă spun că înseamnă că nu ați văzut 
vreodată vreo fișă a postului. Asta o constat eu acum. Mulțumesc. Alte 
întrebări, discuții, dacă mai sunt? 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Da. Eu cred că domnul Costel Avram e pus acolo să 
răspundă la întrebări, nu să facă public shaming față de colegul meu de 
colegul meu. Nu mi se pare normal ce se întâmplă. 
    Țambă Alin Adam: 
     Numai puțin, că a ridicat mâna domnul vicepreședinte 
Bădin. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Da, înțeleg că a ridicat mâna, dar … 
    Țambă Alin Adam: 
    O să avem cu toții dreptul să ne spunem punctul de vedere, 
fără nici o problemă. Vă rog, domnule vicepreședinte! 
    Bădin Ion: 
  Stimați colegi, dacă-mi permiteți, vreau să vă spun – poate 
majoritatea ați văzut pe rețelele de socializare, în ziare sau la emisiuni 
de știri – că ieri consiliul județean a recepționat un  tronson din Culoarul 
Mureș Nord, o lucrare extrem de importantă. Este vorba de reabilitarea 
și modernizarea a aproape 70 de kilometri, pe cursul râului Mureș. Ieri 
a fost definitivat și s-a recepționat lotul 3, adică 11,3 kilometri de drum, 
care începe după ce treci calea ferată de la Geoagiu haltă și duce până 
sus, în stațiunea Geoagiu. Este o lucrare făcută așa cum trebuie, la 
standarde europene, și aș vrea să felicit constructorul, PROACTIV SA, 
care a dat dovadă de mult entuziasm și lucrări de înaltă calitate și a 
terminat lucrarea înainte de termen cu câteva luni. Urmează, probabil 
săptămâna viitoare, să mai recepționăm o parte din lucrările de la lotul 
1, iar termenul final este în toamna anului acesta, când – mai mult ca 
sigur – lucrările vor fi definitivate și pe lotul 2. Este cea mai importantă 
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lucrare de infrastructură din vestul țării: peste 170 de milioane în 
fonduri europene nerambursabile și mă bucur pentru faptul că 
președintele consiliului județean a făcut toate eforturile ca aceste lucrări 
să decurgă în mod normal, alături de administratorul public, domnul 
Costel Avram. Și, în același timp, sunt bucuros pentru că eu coordonez 
acest proiect de anvergură. Mulțumesc mult. 
    Țambă Alin Adam: 
    Mulțumim! Alte discuții, întrebări, interpelări, dacă sunt? 
Dacă nu sunt, propun să închidem lucrările ședinței. Vă mulțumesc 
pentru participare! Probabil vom avea și săptămâna viitoare o ședință. 
    Avram Costel: 
    Sigur vom avea. În 3 februarie vom avea o ședință în care 
se va vota bugetul. Data limită pentru adoptarea bugetului este 3 
februarie. Va fi convocată o ședință extraordinară, iar undeva pe marți 
după amiază veți avea toate datele bugetului care va fi supus votului în 
3 februarie.  
    Țambă Alin Adam: 
    Mulțumesc! Voiam să vă spun acest lucru, ca să știți fiecare 
dintre dumneavoastră cum vă întocmiți agenda săptămânii viitoare. 
Mulțumesc! Să aveți o zi bună și un week-end bun! 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
  VICEPREȘEDINTE,  SECRETAR GENERAL  
               Țambă Alin Adam                AL JUDEȚULUI, 
                 Daniel Dan 
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