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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 3 februarie 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.32/2023, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară, în data de 3 februarie 
2023, orele 10,00, în sala de ședințe de la sediul acestuia din Deva, B-
dul 1 Decembrie nr.28. 
     La începerea ședinței sunt prezenți: Nistor Laurențiu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara; Bădin Ion și Țambă Alin 
Adam – vicepreședinți ai Consiliului Județean Hunedoara; Bălănesc 
Doinița Maria, Bârea Vasile, Chiș Alexandru, Chivu Cristina, Ciodaru 
Iulian Dacian, Coltescu Marin, Demeter Ioan (on-line), 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, 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.  
    Lipsește de la ședință domnul consilier județean Arion Viorel 
(concediu odihnă). 
        Ședința este condusă de domnul președinte Nistor Laurențiu 
    Nistor Laurențiu: 
    Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ridicați pentru intonarea 
Imnului Național. 

(după intonarea imnului) 
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    Nistor Laurențiu: 
    Întrucât sunt prezenţi un număr de 28 consilieri județeni, la 
care se adaugă președintele consiliului județean (29), 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 
ordinară din data de 27 ianuarie 2023: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
 
 
 
 

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

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de 
Onoare al Județului Hunedoara” domnului Teodor Iancu, luptător 
pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru 
bugetar 2023; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2023; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026 ale 
instituțiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 ale 
spitalelor de interes județean; 
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7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al județului Hunedoara rezultat la încheierea exercițiului 
bugetar al anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii 
de dezvoltare în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 
2023; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului 
de Cultură și Artă al Județului Hunedoara; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.19/2019 privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, cu 
modificările și completările ulterioare; 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.43/2019 privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul 
Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare 
Turistică a Județului Hunedoara; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al 
Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în 
condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2023; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 707: lim.jud.Arad – 
Căzănești – Vața de Jos, km 22+700 – km 35+700”; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul 
Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în 
comun a olimpiadelor și a concursurilor școlare județene în anul 
2023; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul 
Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în 
comun a evenimentelor de interes județean ”olimpiade și concursuri 
școlare – etapa națională și zonală” care vor fi organizate în județul 
Hunedoara în cursul anului 2023; 

16. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de 
membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de 
către domnul Demean Viorel și validarea domnului Nasta Alin; 
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17. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare 
comitetului director din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Brad; 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.82/2006 privind înființarea Registrului de 
evidență a datoriei publice locale și a Registrului garanțiilor locale, 
cu modificările ulterioare; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și 
servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor 
aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 
2023; 

20. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al 
domnului Oprițescu Adrian;  

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea eficienței 
energetice și reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-dul 1 
Decembrie 1918, nr.30”; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea eficienței 
energetice și reabilitarea imobilului Teatrul Dramatic “I.D.Sîrbu” 
Petroșani”; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea eficientei 
energetice si reabilitarea imobilului Centrului de îngrijire și asistență 
pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani”;  

24. Raportul Președintelui Consiliului Județean Hunedoara cu privire 
la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului 
județean pe anul 2022. 

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

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (29). 
   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. 
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I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 
”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” domnului Teodor Iancu, 
luptător pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989. 
      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 acordarea titlului de ”Cetățean de 
Onoare al Județului Hunedoara” domnului Teodor Iancu, luptător pentru 
victoria Revoluției Române din decembrie 1989: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 

(are loc înmânarea diplomei) 
    Iancu Teodor: 
  Vă mulțumesc frumos pentru titlul acordat. 
 
  S-a alăturat plenului domnul consilier județean Bogdan 
Sever astfel că numărul consilierilor județean prezenți la ședință este 29, 
număr la care se adaugă președintele consiliului județean (30). 

 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea plății 
unor cotizații pentru bugetar 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. 
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     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru 
bugetar 2023: 
    Domnul consilier județean Demeter Ioan nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
înregistrate la acest punct este 29. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 28 voturi pentru și un 
vot împotrivă (Micula Dacian Claudiu). 
 
 

 
 

III. 
 

     Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 
bugetul Consiliului Județean Hunedoara 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 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 Planului anual de acțiune 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului 
Județean Hunedoara pentru anul 2023: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
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IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 
2026. 
    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 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. 
    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 bugetului propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 29. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 28 voturi pentru și o 
abținere (Micula Dacian Claudiu). 
 
    Domnul vicepreședinte Bădin Ion a părăsit sala de ședințe, 
astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare este 28, 
la care se adaugă președintele consiliului județean (29). 
 
 
 

V. 
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    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor 
de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026 
ale instituțiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    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. 
    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 bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026 ale 
instituțiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara: 
    Domnii consilieri județeni Bălănesc Doinița Maria și 
Mutulescu Marius nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 
numărul voturilor exprimate la acest punct fiind 27. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 voturi pentru și o 
abținere (Micula Dacian Claudiu). 
 
 
 
 

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor 
de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 ale 
spitalelor de interes județean. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
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    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, 
sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 ale spitalelor de 
interes județean: 
    Domnii consilieri județeni Demeter Ioan și Suciu Ancuța 
Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, numărul 
voturilor exprimate la acest punct fiind 27. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 voturi pentru  și o 
abținere (Micula Dacian Claudiu). 
 
 
 
 

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar al anului 2022, ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în bugetul propriu al județului 
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. 
    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 județului Hunedoara rezultat la încheierea exercițiului bugetar 
al anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 
în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2023: 
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    Domnii consilieri județeni Demeter Ioan și Suciu Ancuța 
Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, numărul 
voturilor exprimate la acest punct fiind 27. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 
 
 

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Centrului de Cultură și Artă 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 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: 
    Vreau să îl felicit pe domnul director al Centrului de Cultură 
și Artă pentru tot ce a făcut în anul 2022 din punct de vedere al culturii 
în județul Hunedoara. Vreau să vă spun, dragi colegi, că a impresionat 
prin acțiunile pe care le-a făcut. Dar are și o lipsă. A trecut deja un an de 
zile și nu ați făcut-o, anul următor sunt cu lupa pe voi. Vreau fanfară în 
județul Hunedoara. Avem atât de multe activități frumoase în cadrul 
consiliului județean și domnul general Bârea, care-i militar de carieră, ne 
poate spune cel mai bine ce înseamnă să ai în județ o fanfară. Cred că 
n-am cerut prea mult și sunt convins că domnul director Ciprian Roman 
deja are în gând acest lucru. 
    Roman Ciprian: 
    Vă mulțumesc - și pentru cuvintele frumoase, și pentru sprijin 
- tuturor consilierilor județeni, pentru că pe majoritatea dintre 
dumneavoastră v-am văzut prezenți la acțiunile noastre și asta contează 
foarte-foarte mult pentru noi. Fanfara despre care vorbiți, domnule 
președinte, este în lucru și vă promit că va exista.  
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    Mutulescu Marius: 
    Domnule președinte, dați-mi voie să-l felicit și eu pe domnul 
Roman pentru modul în care a organizat spectacolul de la inaugurarea 
Casei de Cultură din Hunedoara! Îi doresc succes în continuare și cât 
mai multe spectacole de ținută! Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și eu, domnule consilier și vreau să vă spun 
că este în totalitate meritul dumneavoastră, al consilierilor județeni, care 
ați aprobat să facem acel parteneriat public cu municipiul Hunedoara. 
Putem spune … nu o spun doar eu, o spun cei mai îndreptățiți decât 
mine, artiști de vază din România, doamna Iuliana Tudor, prezentatorul 
Radioteleviziunii Române, spunea foarte deschis că în toată activitatea 
dumneaei nu a avut ocazia să vadă o asemenea casă de cultură. Asta 
înseamnă seriozitate: la constructori, la cei din UIP de acolo, la cei care 
au verificat în permanență. Nu neg faptul că, din când în când, mai eram 
și eu diriginte de șantier, dar nu mi-am murdărit pantofii și nu mă tem că 
n-a fost bun șantierul. De asta a ieșit și lucrarea bună. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții 
al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
 
 
 
 

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.19/2019 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, 
cu modificările și completările ulterioare. 
    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. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.19/2019 privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, cu 
modificările și completările ulterioare: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
 
 
 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor 
de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
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 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 stabilirea salariilor de bază pentru 
funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 

XI. 
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    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.43/2019 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” 
din cadrul Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare 
Turistică a 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. 
    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. 
    Mutulescu Marius: 
    Aș vrea să rog conducerea acestei direcții să se aplece cu 
mare atenție asupra promovării imaginii județului Hunedoara, având în 
vedere că anul acesta Timișoara - care este județ limitrof și un oraș la 
distanță relativ mică de județul Hunedoara – este capitală culturală 
europeană. În acest sens, am putea să facem demersuri pentru 
promovarea turismului în județul Hunedoara, prin parteneriate cu 
agențiile de turism, hotelurile, aeroporturile din Timișoara, în așa fel încât 
o parte din turiștii care vizitează Timișoara să ajungă și în județul nostru. 
Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc. M-ați scăpat și pe mine de a face niște 
intervenții Asta înseamnă să fiți liberal și să gândiți social-democrat! Este 
foarte bine. 
    Radu, te rog din suflet să înțelegi că toți - și noi, conducerea, 
și stimații consilieri județeni – nu dorim altceva decât să avem 
promovarea județului la cotele cele mai înalte. Dacă nu ne facem 
cunoscuți ca județ, ca ceea ce avem noi din punct de vedere cultural, 
cetăți, tot, să știți că nimeni nu ne împinge de la spate, ca să ne cunoască 
cineva. Trebuie să o facem. Până acum ați făcut-o bine, dar vă rog să o 
continuați și mai bine, fiindcă am ocazia să mai umblu și eu prin țară și 
chiar peste hotare și, până acum, de câte ori am avut întâlniri, se 
vorbește la superlativ de Hunedoara, de frumusețile pe care le avem. 
Este mare lucru și, dacă Dumnezeu ne-a dat un asemenea județ, este 
păcat ca noi să nu-l promovăm așa cum  trebuie. Nu fii zgârcit la nimic, 
în ceea ce privește promovarea județului Hunedoara! Inclusiv cu Ciprian 
Roman, cu directorul de la teatru și de la bibliotecă, să faceți corp comun 
pentru promovarea județului Hunedoara. Și vedeți că personal mă ocup 
de toți patru, așa îmi iau angajamentul în fața consiliului județean. 
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    Bârea Vasile: 
    Domnule președinte, dacă-mi permiteți și mie, anul acesta și 
anul viitor avem două evenimente deosebite: anul acesta se împlinesc 
175 de ani de la Revoluția de la 1848 din Ardeal, iar anul viitor se 
împlinesc 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Am putea să 
rezolvăm aceste probleme cu completarea unor monumente, așa cum 
am și discutat, în unele zone istorice. Mă refer la monumentul de la 
Târnava de Criș. Împreună cu Primăria Vața, va trebui să facem un 
parteneriat, în așa fel încât - până în 8 noiembrie, când se vor împlini fix 
175 de ani de la luptele de acolo, unde au murit 1186 de lăncieri ai lui 
Avram Iancu – să putem face un monument frumos. Proiectul este făcut, 
terenul este întăbulat, nu ne rămâne decât finanțarea respectivului 
monument. Am înțeles că și la Brad vor, pentru anul viitor, să-i ridice o 
statuie lui Avram Iancu, un bust al lui Avram Iancu. Iată că ar fi două 
monumente importante, pe care noi am putea să le finanțăm – vorbesc 
de consiliul județean - și să apară în peisajul turistic al județului 
Hunedoara, în nordul județului.  
    Vreau și eu să-l felicit pe domnul Ciprian Roman pentru toate 
evenimentele organizate. Iar în legătură cu fanfara - pentru că nu am 
reușit să-mi spun punctul de vedere - ar fi un lucru extraordinar. Să știți 
că fanfara este sufletul unei instituții militare și nu numai, ci și al zonei în 
care își desfășoară activitatea această unitate militară. Am avut două 
fanfare în județul Hunedoara: și la Brad, și la Deva, însă s-au desființat. 
Am văzut în județul Alba și e foarte bine: ei au făcut o fanfară civilă, cu 
un anumit echipament, dar au folosit și foști muzicanți militari, care au 
fost în fanfarele militare. Acum, de suflători cred că nu ducem lipsă: care 
suflă în urechi sau prin alte părți, dar iată că vom găsi și suflători în 
alămuri, să putem face o fanfară la nivelul județului Hunedoara, cu care 
să ne mândrim și care să participe la toate evenimentele importante. Și 
vom avea, așa cum spuneam, evenimente istorice deosebite în perioada 
următoare, plus cele anuale pe care le cunoaștem: la Țebea, Dupăpiatră 
și în alte părți, unde vin fanfare încropite de la Timișoara, de la Cluj și din 
alte părți. Este o idee extraordinară, pe care o îmbrățișez și o susțin din 
tot sufletul. Mulțumesc! 
    Nistor Laurențiu: 
    Și eu vă mulțumesc. Vedeți că orice lucru bine făcut nu există 
să nu fie pedepsit. Eu vă propuneam să facem fanfară, domnul general 
îl laudă pe Ciprian Roman. E bine. Dar pentru asta, vă spun foarte clar 
că nu o să cedez nici o secundă. Și la următoarea ședință ordinară de 
consiliu județean, domnul Costel Avram și domnul general Bârea ne vor 
prezenta nouă aici exact ce facem pentru monumentul de la Salcia Roșie 
și pentru o statuie a lui Avram Iancu, cel puțin așa cum este la Cluj. Dacă 
Clujul, care nu poate să spună că le aparține atât de mult, are o statuie 
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atât de înălțătoare și de frumoasă, atunci noi, județul Hunedoara, că s-a 
născut la noi Avram Iancu, este eroul nostru național, trebuie să facem 
acest lucru. Mai ales că anul viitor se împlinesc 200 de ani de la nașterea 
lui. Ca atare, o sarcină: o lună de zile aveți la dispoziție dumneavoastră 
și domnul Costel Avram, să veniți în plenul consiliului județean cu 
propunere clară, ce trebuie să facem. N-avem voie să o mai amânăm; 
anul acesta, cele două statui trebuie terminate. Și ne trebuie avize de la 
cultură și avize din toate părțile, care durează foarte mult, dar trebuie să 
ne ocupăm. Mulțumesc, domnule general! 
    Și mai mult: vrem să facem un simpozion, împreună cu 
Academia Română și cu Asociația Avram Iancu, un simpozion mare de 
tot. Toți se implică. Vrem să lansăm anul viitor și o carte despre 
activitatea și viața lui Avram Iancu și cred că toate la un loc vor întregi 
peisajul de care are nevoie județul Hunedoara și vom da dovadă că, într-
adevăr, suntem hunedoreni și ne iubim județul. Vă mulțumesc. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.43/2019 privind stabilirea salariilor de 
bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul 
Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a 
Județului Hunedoara: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, numărul voturilor 
exprimate la acest punct fiind 28. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(28). 
 
 
 
 

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare 
nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 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. 
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    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, 
sănătate, protecție socială în forma inițiată, amendamentul depus de 
doamna consilier Mate Marta în cadrul comisiei a fiind respins. 
    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 anual al 
Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile 
Legii nr.350/2005 pentru anul 2023: 
    Nistor Laurențiu: 
    Este normal ca orice amendament depus să fie supus votului 
și, ca atare, supun votului dumneavoastră depus de grupul consilierilor 
județeni PNL-UDMR: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    S-au înregistrat 8 voturi pentru (Bârea Vasile, Chivu Cristina, 
Goia Marcel Adrian, Logofătu Daniela Maria, Mate Marta, Micula Dacian 
Claudiu, Mutulescu Marius, Popa Dorin Ioan) și 21 voturi împotrivă 
(Bălănesc Doinița Maria, Bogdan Sever, Chiș Alexandru, Ciodaru Iulian 
Dacian, Coltescu Marin, Demeter Ioan, Dunca Maria, Gligor Dorin Oliviu, 
Hirghiduși Ion, Ivăniși Maria, Muzsic Robert Eugen, Nistor Laurențiu, 
Pârvuța Gabriel Ionuț, Rus Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, 
Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Țambă Alin Adam, 
Zvâncă Adrian), astfel că amendamentul a fost respins. 
    Nistor Laurențiu: 
    Întrucât amendamentul a fost respins, în continuare supun 
votului dumneavoastră art.1, așa cum a fost inițiat: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
Art.2:  

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
Art.3:  

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre, în ansamblul său: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 28 voturi pentru și un 
vot împotrivă (Micula Dacian Claudiu). 
    Nistor Laurențiu: 
    Aici aș vrea să fac o precizare, stimați colegi, și să ne 
înțelegem foarte bine asupra modului de lucru. Sigur, îi felicit pe colegii 
de la PNL-UDMR pentru amendamentul depus, dar eu pot să vă spun 
că, anul acesta, bugetul Consiliului Județean Hunedoara a fost construit 
în așa fel încât 58% să meargă pe investiții. Am considerat și consider și 
acum, și toată viața că, dacă nu facem investiții, să dezvoltăm județul nu 
avem nici o soartă de izbândă. De aceea, este o sumă record pe care 
am fost de acord să o dăm la proiectarea bugetului, de 58% pentru 
dezvoltare. Cred că n-a fost, în 32 de ani, niciodată prinsă această sumă.  
    Pe de altă parte, pe cultură – s-o discutăm și pe asta, să 
vedeți câți bani dăm pentru cultură – s-au alocat în felul următor: 

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane – 9 milioane lei; 
- Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” – 7 milioane lei; 
- Teatrul de Artă Deva – 4 milioane lei; 
- Teatrul Dramatic „ID Sîrbu” Petroșani – 6 milioane lei; 
- Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara – 6 

milioane lei. 
    Deci, pentru cultură am alocat 32 milioane lei. Cineva mai 
crede că nu-i suficient? Nu cred. Și pentru culte, poate vi s-a părut la unii 
mai mult sau mai puțin, dar n-aș vrea să fac comparație cu nimeni. Dar 
dacă noi, la nivelul județului, am putut doar atât, vă informez că alte 
localități au dat, la nivel de oraș, de municipiu, sume mai mari decât 
județul nostru își permite să dea. Dublu decât își permite județul nostru. 
Toți suntem credincioși - și nu mă refer la un cult aparte - și pe toți trebuie 
să-i ajutăm, toate cultele. Trebuie să respectăm fiecare cult din România. 
Și eu mi-aș fi dorit, dacă puteam, să punem mult mai mulți bani la culte, 
dar nu se poate. Nu sunt bani și nu are rost să forțăm lucruri pe care, pe 
urmă, nu o să știm cum să le întoarcem. Am dat și pentru culte, zic eu, 
suficient, am dat și pentru cultură, har Domnului, 32 milioane lei. Sigur 
că, dacă anul viitor va fi bugetul mai mare … Dar, din păcate, anul acesta 
bugetul nu este atât de darnic, cum a fost anul trecut.  
    Dar nu trebuie să ne plângem, trebuie să muncim, să 
demonstrăm că știm ce să facem și să demonstrăm, dragi colegi, că în 
activitatea noastră, a consiliului județean, nu trebuie să ne bazăm pentru 
dezvoltarea județului numai pe bugetul propriu sau pe mila guvernului. 
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Am dezvoltat un compartiment pentru atragerea de fonduri europene și 
vreau să-i mulțumesc încă o dată Paulei Enuț și întregului colectiv care 
lucrează acolo. La ora actuală vă pot spune că avem aproape un miliard 
de euro în proiecte semnate. Asta înseamnă să ai suflet pentru județul 
pe care-l conduci și să te zbați. Funcțiile noastre sunt trecătoare; mai 
avem doi ani și plecăm la plimbare. Dar important este ce rămâne după 
noi. Trebuie să înțelegem că noi, oamenii, nu trecem peste timp, ci timpul 
trece printre noi Dacă înțelegem acest lucru - trebuie bine aprofundat – 
cred că ne dăm seama ce vreau să spun. 
 
 
 

 
XIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici 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: 
    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: 
    Iată, dragi colegi consilieri județeni, mie nu-mi place să fiu 
strâns cu ușa sau tot presat cu niște treburi. Nici nu-mi place să fac 
chefuri la limita județului, spunând că mă implic să facem Drumul 
Regelui. N-am participat nici la chefuri, n-am făcut nici promisiuni, n-am 
răspuns în scris nici primarului de la Vața, care-mi cerea să-i spun care-
i situația. Nu dau eu raportul la un primar. Dar iată că azi, în fața 
dumneavoastră, noi venim să aprobăm documentația tehnico-
economică faza DALI pentru acest drum. Vă spun și vă promit că avem 
toate șansele să-l facem, fiindcă la înțelegerea celor patru președinți din 
județele Hunedoara, Arad, Caraș și Timiș, județele Caraș și Timiș ne 
ajută pe noi: Arad și Hunedoara să facem drumul acesta; noi, la rândul 
nostru, îi ajutăm să facă alt drum. Și așa se face: neținând cont că eu 
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sunt pesedist și altu-i penelist sau nu știu ce. Nu, ținem cont de interesul 
de dezvoltare a fiecărei zone și a fiecărui județ. Așa este bine, chiar dacă 
ceilalți trei colegi ai mei sunt de altă culoare politică, ne înțelegem foarte 
bine și niciodată n-am pus mai presus funcțiile politice decât ceea ce 
trebuie să facem noi în administrație.  
    Faptul că am procedat așa este unul bun, pentru că astăzi  
putem spune în zonă, domnule Bârea, că s-a aprobat faza DALI și vom 
trece la treabă. I-am pus pe colegii mei de la consiliul județean să vadă 
care este exact suprafața reală a drumului, pentru că trebuie să 
expropriem de la Romsilva o parte din teren. Știți că nu-i ușor cu 
exproprierile, mai ales de la Romsilva, dar sunt omul care nu cedez. Mi-
am pus în gând să facem asta. N-o facem pentru mine, o facem pentru 
județul Hunedoara și nu numai; o facem și pentru alți cetățeni, care vin 
să viziteze județul Hunedoara. Intri la Săvârșin și ieși la Vața, este o 
frumusețe.  
    Bârea Vasile: 
    Dacă-mi permiteți, e bine să trecem pese lipsa de diplomație 
a primarului de Vața. Important este acest drum. Pentru zona de nord a 
județului, importanța lui este foarte mare pentru dezvoltarea turistică. Nu 
numai partea istorică este importantă. Se numea Drumul Regelui pentru 
că, de la Săvârșin, Regele venea la băi, la Vața de Jos. Important este 
ca stațiunea Vața de Jos să redevină ce a fost și acest drum să fie foarte 
bine folosit de locuitorii din județele pe care le-a amintit aici domnul 
președinte. Acest drum are și o importanță economică, în ultimă instanță, 
pentru că face legătura între două județe și între două căi de comunicații 
importante de pe Valea Mureșului și de pe Valea Crișului Alb. Și mai are 
o importanță, pentru că acolo, la Căzănești, unde drumul iese către 
Petriș și iese către Valea Mureșului, este locul unde s-a născut părintele 
Arsenie Boca, care se numește Bujoara. Dacă acest drum va fi pus în 
folosință, iar în timp și cei patru km de la intersecția de la Căzănești se 
vor face practicabili, să poți merge cu autoturismul până la locul unde s-
a născut părintele Arsenie Boca și unde există acum o bisericuță foarte 
frumoasă și o troiță, ar fi o zonă turistică foarte importantă, care s-ar lega 
într-un circuit, inclusiv cu Prislopul. Deci iată că acest drum are o 
importanță nu numai istorică, ci și economică, dar și turistică. Mulțumim 
că s-a putut rezolva acest lucru și abia așteptăm să circulăm pe el. 
Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc. Și vreau să vă spun și dumneavoastră că vă 
felicit că sunteți liberal cu gândire social-democrată. Este bine să fim așa. 
Și vă mulțumesc că mi-ați ridicat mingea la fileu. Îmi este martor Prea 
Sfințitul Nestor: când i-am povestit că ne zbatem să facem drumul de la 
Săvârșin la Vața, a întrebat dacă nu avem în vedere și drumul până la 
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satul natal al părintelui Arsenie Boca. I-am spus că vor fi gata deodată 
amândouă. Ce mai sunt încă 4 kilometri? Și este încă un loc de pelerinaj 
pentru noi, hunedorenii, și cred că este bine să-l facem.  
    În momentul acesta, noi, județul Hunedoara, suntem singurul 
județ din țară care avem două ITI. Am discutat cu primarul de la Zlatna, 
care este un primar PNL, un om de o aleasă omenie, vă spun foarte 
sincer. Am fost la el și l-am sprijinit când am înființat ITI de acolo, i-am 
dat toată documentația de la ITI din Valea Jiului și am prins și treaba 
asta. Și atunci am discutat că avem în gând să facem și Drumul lui Iancu; 
poate în toamna asta să ne apucăm de el sau cel târziu în primăvară. 
Dacă facem și Drumul lui Iancu, cred că putem spune că ne mai iartă 
Dumnezeu păcatele, dar facem ceva pentru istoria neamului. Și este 
bine că putem face. Vă mulțumesc. 
     Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
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 
(29). 
 
 
 
 

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul 
Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun 
a olimpiadelor și a concursurilor școlare județene în anul 2023. 
    Nistor Laurențiu: 
    Titlul acesta știu că-i enervează pe unii. Mi s-a reproșat că 
facem atâtea pomeni electorale. Păi dacă noi, dragi colegi, premiem 
olimpiadele noastre internaționale sau naționale și pe câștigătorii noștri 
din județ, care câștigă, copiii noștri, asta înseamnă pomeni electorale? 
Înseamnă că cineva are mintea foarte puțină, dar și aceea pe care o are 
e stricată rău. Să spui așa ceva este strigător la cer. Cât voi fi eu 
președinte de consiliu județean, doresc să-i premiem pe toți elevii noștri 
olimpici sau pe elevii noștri cate termină bacalaureatul cu zece. Este o 
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mândrie a județului, nu a noastră. E mândria părinților și a profesorului 
care l-a pregătit. Și, la urma urmei, a elevului care a luat nota asta.  
    O felicit pe Maria Ștefănie pentru că se implică în treaba asta. 
Mult succes și să dea Dumnezeu să fim noi puși în situația să nu avem 
bani să premiem câți premianți sunt! O să luăm împrumut și-i premiem 
pe toți.  
    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. 
    Mutulescu Adrian: 
    Domnule președinte, vă felicit  pentru ideile liberale pe care 
le aveți! Vom sprijini, într-adevăr, excelența și, ca un partid liberal, vom 
fi cu ochii pe acești copii, pentru că ei vor fi viitorii manageri în județul 
Hunedoara, oamenii care vor dezvolta județul, companiile din județ. Și 
suntem mândri să-i avem în mijlocul nostru. O felicit și pe colega noastră 
de la PDS, care – împreună cu doamna Mate Marta, care face parte din 
grupul consilierilor liberali – au colaborat pentru acest proiect. Vă 
mulțumesc.  
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc și eu și vă rog din suflet să mă criticați oricând 
aveți ocazia, dacă cumva voi uita să-i premiem pe acești minunați copii.  
    Ștefănie Maria: 
    Domnule președinte, doresc să vă mulțumesc pentru 
inițierea acestui proiect de hotărâre și a următorului. Suportul pe care îl 
acordați este extrem de important pentru noi. Mulțumesc anticipat tuturor 
colegilor consilieri județeni pentru susținerea elevilor capabili de 
performanță. Este extrem de important să organizăm aceste competiții 
în condiții optime, pentru că vorbim de cei mai buni elevi din județul 
nostru și, dacă ne referim la următorul proiect, din țară. Cred că avem 
această datorie față de copii și față de elevi, să-i susținem, mai ales când 
demonstrează că merită acest lucru. 
    În perioada următoare, așa cum se știe și vedem în 
calendarul publicat în fiecare an, pot să vă spun că în județul Hunedoara 
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vor ajunge sute și mii de elevi din țară, cei mai buni elevi la diferite 
discipline. Prin urmare, pe lângă organizarea acestor olimpiade și 
concursuri, un element important este și acela de promovare a județului 
nostru, pentru că tot s-a vorbit de promovare. Este extrem de important 
ca acești copii și acești profesori să se simtă foarte bine la noi în județ, 
să beneficieze de condiții optime și poate că vor reveni la noi în județ sau 
măcar vor vorbi frumos despre județul nostru și despre valorile județului 
nostru.  
    Încă o dată mulțumesc tuturor și vă asigurăm de toată 
considerația noastră.  
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar 
Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a 
olimpiadelor și a concursurilor școlare județene în anul 2023: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
( 29). 
 
 
 
 

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul 
Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun 
a evenimentelor de interes județean ”olimpiade și concursuri școlare – 
etapa națională și zonală” care vor fi organizate în județul Hunedoara în 
cursul anului 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 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.   
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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 asocierii Județului 
Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar 
Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a 
evenimentelor de interes județean ”olimpiade și concursuri școlare – 
etapa națională și zonală” care vor fi organizate în județul Hunedoara în 
cursul anului 2023: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
 
 
 

 
XVI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea 
pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
Hunedoara de către domnul Demean Viorel și validarea domnului Nasta 
Alin. 
    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 pierderii calității de membru 
al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul 
Demean Viorel și validarea domnului Nasta Alin: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
 
 
 
 

XVII. 
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    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea de 
stimulente financiare comitetului director din cadrul Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad. 
     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 acordarea de stimulente financiare 
comitetului director din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, numărul voturilor exprimate la 
acest punct fiind 28. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 20 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă (Micula Dacian Claudiu) și 7 abțineri (Bârea Vasile, Chivu 
Cristina, Goia Marcel Adrian, Logofătu Daniela Maria, Mate Marta, 
Mutulescu Marius, Popa Dorin Ioan). 
    Nistor Laurențiu: 
    Poate o să-l rog pe șeful de grup al consilierilor liberali – nu 
în public, așa, că nu vă testez eu în public, ci în particular – să-mi 
explicați și mie motivul abțineri, că probabil mai facem și noi greșeli. Și 
nu poți să te îndrepți, dacă cineva nu-ți arată de ce ai greșit. Nu-i corect 
așa? Iar doctorul dumneavoastră șef, coordonator de politici publice și 
de sănătate, e bine să-și mai vadă și de situațiile pe care le coordonează. 
V-o spun asta eu, din alte surse ale mele.  
 
 
 
 

XVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.82/2006 privind înființarea 
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Registrului de evidență a datoriei publice locale și a Registrului garanțiilor 
locale, cu modificările ulterioare. 
    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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.82/2006 privind înființarea Registrului de 
evidență a datoriei publice locale și a Registrului garanțiilor locale, cu 
modificările ulterioare: 
    Nistor Laurențiu: 
    Primul articol al acestui proiect de hotărâre se adoptă prin 
vot secret. În calitate de ordonator principal de credite, vă rog să-mi 
permiteți să propun persoana care să țină aceste registre: doamna 
Miulescu Melania Maria, iar ca înlocuitoare a acesteia pe doamna Băbuț 
Lorita Amalia, ambele din serviciul contabilitate al consiliului județean. 
Dacă sunt și alte propuneri? 
    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 
procesele verbale de numărare a voturilor. Din acestea rezultă că au fost 
exprimate valabil 28 voturi, iar doamnele Miulescu Melania Maria și 
Băbuț Lorita Amalia au obținut fiecare câte 28 de voturi. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Ultimele două articole se adoptă prin vot deschis: 
    Art.2: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
Art.3: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29). 
Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre.   
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XIX. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și 
periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara 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. 
    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. 
    Chiș Alexandru: 
    Domnule președinte, am rugămintea să se aibă în vedere 
porțiunea de drum de la Cristur până la Sântuhalm, care n-a fost 
terminată și a trecut timp: sunt 8-10 ani de zile de când a fost făcut prima 
dată acest drum. Ne facem de rușine cu bucata aia. Acum sunt niște bălți 
acolo, de nu poți să mergi nici cu viteza a doua, că stropești tot în jur. Vă 
mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnule Chiș, eu vă felicit pentru intervenția 
dumneavoastră, dar ne făceam de minune dacă începeam asfaltarea de 
la Deva spre Hunedoara. Ca să nu ne facem de minune, am început de 
la Hunedoara, care era cel mai rău și, spre surprinderea dumneavoastră, 
vă spun că acea porțiune care a rămas, de la Cristur până la Deva, anul 
acesta va fi terminată. Am promis-o anul trecut, vă aduceți aminte, că-l 
facem din două părți, altfel nu puteam, că nu erau bani Am făcut 
jumătate, de la Hunedoara până la Cristur; anul acesta facem de la 
Cristur la Deva. Așa că nu ne mai facem de minune, putem merge 
desculți sau în șlapi, fără să ne murdărim pe picioare. Mulțumesc de 
intervenție, chiar e corectă. Și e bine să interveniți fiecare dintre 
dumneavoastră, consilierii județeni, când știți câte ceva, că s-ar putea să 
ne mai scape și nouă. 
    Chivu Cristina: 
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    Eu aș avea o rugăminte la dumneavoastră și să începem cu 
o idee, prima dată să ne gândim la ea. Noi, la Călan, avem o problemă 
cu sectorul de drum care pleacă din drumul județean Călan-Hunedoara 
și merge la Prislop. Asta din cauză că traficul este foarte intens, de 
autobuze, trafic care nu este local, ci este cauzat de accesul către 
Prislop, Și poate vă gândiți la un moment dat să încercăm să-l preluați 
cumva în administrare și să reușim să-l punem la punct.  
    Nistor Laurențiu: 
    Nu mă gândesc la un moment dat, mă gândesc la timpul 
potrivit.  
    Chivu Cristina: 
    Bun, mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    Vreau să vă spun că tot în acest an și drumul de la 
Hunedoara la Silvașu de Sus este prins să îl punem în reparație capitală. 
Și domnul Costel Avram îmi tot șoptește că mai vrea să spună și el ceva, 
ca și cum președintele nu le-ar ști pe toate. 
    Avram Costel: 
    Eu cred că doamna Chivu vorbește de strada 3 pălării, care 
a fost făcută de consiliul județean în momentul când s-a reabilitat … 
    Chivu Cristina: 
    Nu. Este drum al Călanului, drumul comunal 106, cel care 
vine din drumul Hunedoara-Călan, merge la Nădăștia de Jos, Nădăștia 
de Sus și iese în drumul care merge la Prislop. Este distrus din cauza 
traficului de autocare, în primul rând. 
    Nistor Laurențiu: 
    Doamna consilier, pe drumurile care aparțin de comune și de 
orașe noi nu putem interveni. Dacă primarul dumneavoastră vă spunea 
că au primit anul acesta bani suficienți, putea să pună ceva și pe drumul 
acela. Pe drumurile interioare, care aparțin de orașe, noi nu putem 
interveni. 
    Chivu Cristina: 
    Tocmai de asta v-am rugat să-l luați în administrare. 
    Nistor Laurențiu: 
    Am intervenit pe drumul acesta județean, care merge de la 
Hunedoara, coboară în Silvaș și urcă și urcă iar spre …, pentru că-i 
foarte rău. Drumurile acestea interioare, vă spun că nu putem. Eventual 
îl mai ajutăm pe domnul primar cu niște bani, în toamnă, la rectificare, și 
spuneți-i, luați-vă de el ca și de mine, nu-l protejați! 
    Avram Costel: 
    Și drumul acela, care este tot drum comunal în cadrul uat 
Călan, strada 3 Pălării, a fost preluat de consiliul județean în 
administrare, l-am făcut și l-am redat primăriei. Dumneavoastră spuneați 



28 
 

de drumul care trece prin Nădăștie. Este drum al orașului Călan și 
răspunsul l-ați primit de la domnul președinte.  
    Nistor Laurențiu: 
    Din banii care s-au acordat din bugetul de anul trecut, pentru 
care ați votat toți și eu zic că a fost o repartiție corectă, domnul primar a 
primit undeva pe la 12 milioane. Dacă îi transmiteți și cuvântul 
președintelui, l-am rugat și eu ceva. Este un om de la Grid, căruia îi 
trebuie șase mașini de piatră. I-am spus că, dacă nu i le duce primarul, 
ăi plătesc eu, din buzunarul meu, șase mașini de piatră, ca să poată 
intra, din drumul asfaltat, până la gospodăria lui. Spuneți-i că-l ajutăm și 
noi.  
    Chivu Cristina: 
    Dacă-mi dați voie și puteți să-mi spuneți cine este domnul? 
Eu locuiesc în Grid de când m-am măritat, de asta întreb. Nu știu despre 
cine este vorba, că poate aș fi putut să ajut.  
    Nistor Laurențiu: 
     Nu vreau să fac public numele omului, dar întrebați-l pe 
primar, că știe despre cine e vorba. Fiind televiziunea de față, nu am 
dreptul să fac public numele omului. Dar știe primarul, că lui i l-am dat. 
Și i-am spus că a fost printre favoriții bugetului. O să vă spun personal 
numele omului și o să controlez pe urmă. 
    Mutulescu Marius: 
    Domnule președinte, între șase și zece mașini de piatră nu-i 
mare diferență. Dacă se poate, și pe drumul care duce de la Hunedoara 
către furnalul de la Govăjdie este nevoie să încercăm să astupăm niște 
gropi foarte mari. Mulțumesc. 
    Nistor Laurențiu: 
    O să vă prezentăm la următoarea ședință – suntem foarte 
transparenți, mai transparenți decât domnul Ion Iliescu – tuturor 
consilierilor, să știți ce drumuri băgăm anul acesta în reparație. Sunt pe 
întreținere și reparații capitale. Avem pe Anghel Saligny 140 de milioane 
și am hotărât să-i băgăm acolo unde-i cel mai greu de făcut, nu contează 
pentru mine că-i administrație penelistă, pesedistă sau altceva. O să vi 
le prezentăm cu lux de amănunte. Vă prezentăm ce merge pe întreținere, 
în așa fel încât eu zic că anul acesta e o echilibrare foarte bună pe zone. 
Fiindcă n-am fost eu președinte când s-a împărțit pe zone județul, dar 
trebuie să dăm pe fiecare zonă, în așa fel încât oamenii să vadă. Avem 
Bunila cu primar penelist, dar nu contează. Pentru mine contează 
cetățeanul, nu primarul. Avem Lelese, avem Bătrâna, avem atâtea 
localități de care trebuie să ținem cont și de sufletele care stau acolo.   
    Eu zic că anul acesta o să rezolvăm, în mare parte, toate. 
Anul viitor ne ținem de ce-am promis cu toții în campania electorală și 
poate lumea va pune ștampila pe noi, dacă ne ținem de cuvânt. Fiindcă 
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eu am spus-o întotdeauna: fără dumneavoastră, consilierii județeni, nu 
poți face. Dacă găsim 20, nu doi, care se tot abțin și nu votează, e cam 
urâtă treaba. De aceea, toate propunerile pe care le facem și pentru 
reparațiile pe drumuri, le avem în vedere, pentru că e necesitate. Am 
promis-o și primarului de la Bunila, care a fost la mine cu cinci oameni. 
Le-am spus oamenilor foarte clar: aveați succes dacă veneați singuri. Că 
primarul întotdeauna vine și cere marea cu sarea. Pentru mine nu trebuie 
neapărat primarul să vină. Cetățeanul a venit și a reclamat că, de la 
Bunila în sus, sunt niște coclauri care trebuie pietruite, atunci trebuie 
pietruite. Nu poți să lași pământ în care să te înglodezi. S-au făcut multe 
lucruri pe drumuri, poate le-ați văzut și dumneavoastră, dar eu nu-s 
mulțumit de cât s-a făcut. Vreau mai mult și putem face.  
    Domnule Avram, vezi că domnul consilier Mutulescu a arătat 
cu mâna spre tine și nu știu de ce. 
    Avram Costel: 
    Panta abruptă de la Lelese, care este prinsă anul acesta pe 
buget propriu. Drumul spre Govăjdie se duce la Lelese. 
    Nistor Laurențiu: 
      Asta era? Păi primarul de la Lelese de cinci ani de zile ridică 
problema acestui drum. Sincer vă spun, și eu, să fi fost primar și de cinci 
ani de zile să mă fi dus să tot bat la ușa președintelui și să nu mi se 
rezolve nimic, parcă … 
    Mutulescu Marius: 
    Poate așa a câștigat alegerile, tot promițând în fiecare an. 
    Nistor Laurențiu: 
    Eu aș vrea să trecem de la promisiuni la fapte. Și o să vedeți 
că tot ce am propus anul acesta pentru reparații, inclusiv podul de la 
Petrila, inclusiv drumul de la Uricani, sunt pentru cetățeni. Și pentru noi, 
pe județ, că știți bine că am preluat Mina Petrila și nu vreau să fiu acuzat 
că doar am dat banii pe Mina Petrila. Avem câștigate proiecte europene 
pe ea, AJOFM vrea să prea o construcție de acolo și să facă un centru 
de recalificare și calificare a forței de muncă la nivel de județ. Este foarte 
bine că se face asta pe bani europeni, este foarte bine că putem face 
treburile acestea.  
    Avram Costel: 
    Referitor la ce spunea domnul președinte cu privire la 
transparență, în discuțiile pe care le-am avut cu dumnealui și cu direcția 
tehnică, anul acesta banii sunt împărțiți și se ține cont de investițiile care 
sunt. În zona Văii Jiului, avem drumul pe Anghel Saligny, drumul de la 
Valea de Pești și podul de la Petrila și nu mai sunt mulți bani de băgat. 
Încercăm în Pasul Vulcan. Apoi, în zona Hațegului avem și pe împrumut. 
și pe Anghel Saligny. În același timp, în zona Hunedoarei, în jurul lacului 
Cinciș, este prevăzută pe Anghel Saligny rezolvarea, reabilitarea 
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întregului drum. Domnul președinte a ținut să facem modificări la Anghel 
Saligny și am băgat Hășdat-Hațeg, care va intra în reabilitare. Bani se 
vor duce și în zona Bradului, unde nu avem pe Anghel Saligny. Și atunci 
există, așa cum spunea domnul președinte, acea  echilibrare din bugetul 
propriu. Din întreținere se va rezolva problema de la Cristur până la 
Deva, la intersecție; avem pe zona Geoagiu-Balșa doi sau trei kilometri 
pe care vom pune un strat de asfalt. Deci tot județul este echilibrat în ce 
privește investițiile și întreținerea, ca să rezolvăm o parte din problemele 
din județ.  
    Nistor Laurențiu: 
    Niciodată, dacă nu gândești în ansamblul său județul, n-o să 
fie lumea mulțumită. Dacă te bazezi numai că faci într-o parte și pe alți-i 
neglijezi, n-o să fie bine. Vă informez că săptămâna trecută am inaugurat 
primul tronson din culoarul de Nord, de la bariera de la Orăștie și până 
în stațiune. Consilierul de la Geoagiu e? Ia explică-le tu, nu eu! De ce să 
explic eu în locul tău? 
    Șpan Ioan: 
    Într-adevăr, este un tronson de drum foarte bine venit. 
Mulțumim pentru sprijinul acordat din parte dumneavoastră, a consiliului 
județean și a tuturor colegilor. Și, într-adevăr, se vede mâna și din partea 
constructorului, e un profesionist adevărat. Vă mulțumim pe această 
cale. 
    Nistor Laurențiu: 
    La Geoagiu, cu aprobarea dumneavoastră, fiindcă nu 
puteam face drumul și să-l spargem iar, am alocat bani de la consiliul 
județean pentru interiorul orașului și am schimbat și conducta de 
alimentare cu apă și canalizare, că intră în POIM-ul acesta mare. Banii 
pe care i-am investit îi primim înapoi din POIM, dar nu puteam face 
lucrarea, după care să spargem iar pentru canalizare. În Geoagiu s-a 
făcut un drum de excepție. Felicitări constructorului! Sunt trotuare în 
Geoagiu cum n-a văzut comunitatea de acolo niciodată și poate nici mulți 
din cei care vizitează stațiunea. Astăzi, la ora 13,00, mă duc și 
inaugurăm a doua poțiune din culoar, fiindcă a fost împărțit în trei 
sectoare: sectorul 1 de la Ilia și până la Hărău, sectorul 2 de la Hărău 
până la Geoagiu, peste drum dincolo, limită cu județul Alba-Homorod, iar 
al treilea sector de la barieră de la Orăștie, până la ieșirea din Geoagiu 
spre Balșa și până sus în stațiune.  
    Ca să vă mai spun și gândirea filozofică a unor răutăcioși, că 
nu poți să-i numești altfel decât răutăcioși în gândire și în suflet, ce se 
vehiculează prin stațiune? Bine că au băgat banii pe drum și stațiunea 
au lăsat-o la o parte! Fraților, în interiorul stațiunii nu poți băga fonduri 
europene! Nici atâta nu-i duce mintea să priceapă, dar critici știu să facă! 
Faptul în sine că tu te duci până sus în stațiune și mergi ca pe sticlă, așa-
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i de frumos drumul. Știți că la intrarea în Geoagiu, în dreapta, cădea o 
casă; s-au făcut niște ziduri de sprijin de excepție. Este un drum și 
trotuare în Geoagiu cum nu vă puteți imagina că mai facem în județ.  
      Astăzi mergem și inaugurăm drumul de la Ilia și până la 
Hărău. Urmează a treia porțiune, unde lucrează Strabagh. Sunt și ei 
destul de avansați și se vor încadra în termenul prevăzut. Celelalte două 
sau trei forme care au lucrat pe primele două sectoare au terminat cu 
vreo șase-șapte luni înainte.  
    Ia uite ce-mi dă domnul Avram să citesc! Să citim și pentru 
public: Hunedoara, județ sărac și depopulat. Acum, în ședință de CJ, 
Nistor PSD vrea să înființeze o fanfară. Îi mulțumesc domnului consilier, 
că și așa nu face nimic și nu-și justifică banii pentru ședințe, că vine aici, 
dar a trimis mesajul acesta. Rușine să-ți fie, domnule consilier! 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Dar de ce credeți că am trimis eu mesajul acela? 
    Nistor Laurențiu: 
    Cu R mare, la useriști să vă fie rușine, că dezinformați 
oamenii! Oare fanfara aia pentru Nistor e, să cânte când moare Nistor? 
Dar nu vă este rușine, useriștilor, trădătorilor de neam? Să nu vă mai 
spun altceva! Ați fost la conducerea țării și v-ați bătut joc de țara asta! 
Cred că organele de specialitate ar trebui să vă ia la întrebări: ce ați făcut 
când ați fost la conducerea țării? Tu să scrii astăzi un asemenea mesaj? 
Acum, în timpul ședinței! Mie mi-ar crăpa obrazul de rușine! Eu aș pleca 
din consiliul județean! Sau pe cel care a scris mesajul acesta, domnule 
Micula, dumneavoastră ar trebui să-l luați de urechi, să-i spuneți: măi, 
tâmpitule, nu mai face așa ceva, că ne facem de minune! Eu vă sfătuiesc 
să continuați așa, că nu faceți altceva decât să vă discreditați, iar noi, 
ceilalți, să ne vedem de treabă, că n-avem decât de câștigat de pe urma 
voastră. O să fiți ca și capra neagră, pe cale de dispariție în România și 
în județul Hunedoara.  
    Mesajul acesta – îi rog pe consilierii mei – să-l postăm mai 
departe, să afle tot electoratul județului Hunedoara, populația județului 
Hunedoara! Noi ne zbatem să facem ceva și ei … Vă întreb eu: ce este 
mai frumos și mai plăcut, când este ziua națională a României, 
sărbătoarea de la Țebea, când mergem să depunem coroane la 
mormintele eroilor neamului, să ascultăm la microfon Imnul României, în 
loc să avem și noi o fanfară de care să fim mândri? Încă o dată: rușine 
să-i fie celui care a făcut asemenea lucru, fiindcă se vede că este un 
descreierat, nu este altceva! Sau – să nu merg mai departe -  are o 
problemă. Dar poate avem și medici care pot să-i verifice din punct de 
vedere medical.  
    Chiar mă simt jignit că zice că astăzi în ședință Nistor vrea 
fanfară să dezvolte județul Hunedoara. Am mai văzut afișe dezvoltăm 
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județul Hunedoara, dar nu se implică nici cât e negrul sub unghia mea, 
care e tăiată până în carne. Ce dezvoltăm județul Hunedoara, când nu 
te implici cu nimic? Doamne, Doamne, ia-i așa cum sunt! Și iartă-i, dacă 
poți! Că altfel nu are rost să mai discutăm. Dar este trist că într-o 
asemenea ședință, când noi discutăm treburi serioase, când domnul 
general Bârea și toți colegii au lăudat această inițiativă și sunt de acord, 
noi să postăm pe facebook așa ceva. Dacian, m-ai dezamăgit total, nu 
tu că ai scris, nu cred că te duce minte să scrii… 
  Ciodaru Dacian Iulian: 
  Spuneți care Dacian totuși, că nu dă bine pentru mine. 
  Nistor Laurențiu: 
  Dacian, când mă adresez ție, spun dresorul de dinozauri 
politici. Dacian Ciodaru este dresor de dinozauri politici, dar Dacian 
Micula este … dar nu tu ai scris-o, sunt convins. 
  Micula Dacian: 
  Nu, nu eu, dar nu știu de ce credeți că a fost atac la persoana 
dumneavoastră, că nu era vorba nicidecum… Am citit și eu mesajul și 
nu era vorba nicidecum că vă cântă dumneavoastră fanfara, poate 
județului Hunedoara, că despre aia e mesajul. Deci nu era un atac la 
persoana dumneavoastră. 
  Nistor Laurențiu: 
  Ba da. 
  Micula Dacian: 
  Nu era un atac la persoana dumneavoastră, nu înțeleg de ce 
vă… 
  Avram Costel: 
  Hunedoara, județ sărac și depopulat. Acum, în ședință de 
CJ, Nistor vrea să înființeze o fanfară. Nu e suficient? 
  Micula Dacian: 
  Vrea să înființeze, nu să-i cânte dumnealui. Am spus eu 
undeva asta? 
  Nistor Laurențiu: 
  Dacă cumva votam să înființăm un adăpost pentru animalele 
fără stăpân, cred că era mai rău. Deși - apropo de asta - sunt probleme 
enorme în județul Hunedoara. Eu, când am fost deputat, am cerut și am 
făcut un proiect de lege prin care doar o virgulă trebuia pusă la un articol 
virgulă și consiliul județean. Adică în lege este prevăzut că toate UAT 
trebuie să contribuie la crearea de adăposturi pentru animalele fără 
stăpân. Și eu vă întreb și îi înțeleg pe primari; unii nu au bani să-și 
plătească nici măcar funcționarea ca lumea. Dar de ce să nu participăm 
și noi, consiliul județean, să-i  ajutăm? Si atunci am pus virgula aia acolo, 
după care: și consiliile județene. Și vă rog să mă credeți că a fost 
respinsă, pentru că a făcut propunerea Nistor, un social-democrat. Dar 
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am revenit asupra ei și i-am spus la parlamentarii noștri să se ocupe, ca 
să putem legal să sprijinim și noi UAT care au adăposturi. Că altfel, 
oameni buni, nu aș vrea să fie și în Hunedoara un caz cum a fost în 
București. Fiindcă atunci m-aș simți rău, dacă m-ar critica USR-ul iar.  
    Dar nu putem să revenim la vot sau la ce am vorbit? Șterge 
presa tot, televiziunea ștergeți tot, nu am vorbit să înființăm fanfară.  
  Staier Ioan Dumitru: 
  Domnule președinte, le dați prea mare importanță celor de la 
USR. 
  Nistor Laurențiu: 
  Nu dau importanță mare, eu îl iau pe fiecare cum este. Dar 
eu vorbesc despre ceea ce pleacă de la noi în spațiul public. Dar dacă 
și aceasta este o răutate, că noi vrem să înființăm o fanfară în județ … 
Mergeam la Cheia - sărbătoarea noastră, a județului Hunedoara și la 
Cheia - domnul general știe și când era în activitate și după aceea - 
suntem nevoiți să aducem o fanfară de la Alba Iulia. Deci noi să nu avem 
la serbările noastre, ale județului, așa ceva. Sigur că cei de la USR nu 
au suflete de români, asta este, o spun public să audă, nu iubesc țara 
asta; ei sunt cu ”soroșismele” mai mult. O spun si asta public și, dacă 
vreți, vă dau și exemple.  
    Nu este posibil, dragi colegi – trebuie să v-o spun și asta – 
nu este posibil să atacăm în instanță o autorizație emisă de Consiliul 
Județean Hunedoara acum 50 de ani. Poate mulți dintre voi, cei mai 
tineri, nu erați născuți. Acum 50 de ani s-a dat o autorizație de către 
consiliul județean pentru construirea barajului de la Mihăileni. Din păcate 
pentru noi, cei de după 90 încoace, pe vremea lui Ceaușescu 87% din 
investiția de la barajul de la Mihăileni a fost terminată, iar noi, în 
democrația asta lăbărțată care ne-a apucat, nu am fost în stare, în 32 de 
ani, să facem 13%. Și acum ne-a dat în judecată ONG-ul ”soroșisto-
rusisto-unguresc”. Vă spun și asta: poate serviciile care se ocupă de 
treaba asta, poate mă aud ce mai vorbesc pe aici și se ocupă.  
    Ne-au dat în judecată. Dar, din fericire de data asta pentru 
noi, consiliul județean - și îl felicit pe secretarul general - cum a motivat 
consiliul județean apărarea, așa a dat instanța soluția. Asta înseamnă că 
totuși lucrăm bine și corect, dar din păcate cei de la Apele Române de la 
Oradea nu au fost capabili să vină să le mai spunem ceva, ei s-au 
mulțumit de-acum. Am câștigat procesul, dar s-a făcut recurs.  Eu te-aș 
ruga acum să stăm pasivi, să-i lăsăm, să le demonstrăm cât sunt de 
proști, dacă nu vor să ne înțeleagă. Dacă apărarea făcută de consiliul 
județean – că a trebuit să ne apărăm pielea. N-am dat-o noi, fraților! 
Acum 50 de ani care dintre noi ne gândeam că ajungem pe aici? 
    A doua variantă: firma SAMAX – habar nu am, m-am văzut 
cu ei doar de două ori, că au venit la mine – vrea să deschidă o carieră 
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în comuna Bucureșci, satul Rovina. Vă puteți imagina, dragi colegi,că 
exact în mijlocul perimetrului carierei, un ong-ist a primit donație 2000 de 
metri pătrați? Și a terminat cu construcția. Sunt în judecată. 
    La Certej, care ne-ar fi creat încă vreo 2500 de locuri de 
muncă în județul acesta - și de asta pe mine mă supără când ne batem 
cu cărămida în piept, spunem că dezvoltăm județul Hunedoara, dar nu 
facem nimic pentru asta – la Certej, DEVAGOLD investește de atâția ani 
și ar fi creat 2500 de locuri de muncă. Vă dați seama ce înseamnă să ai 
2500 de locuri de muncă, aici, la o palmă de loc de județ! Au dat în 
judecată titlurile de proprietate eliberate de primar în 1992. Nu-s valabile. 
Suntem nebuni la cap. Și, din păcate, toate ONG-urile acestea soroșiste 
merg spre Cluj, spre instanțele de la Cluj, pe care ar trebui cineva să le 
verifice. Eu nu condamn instanța că nu este serioasă. Eu mă gândesc și 
am suspiciunea mea: de ce tot acolo mergem? 
    Și iată că, s-a reușit oprirea a trei obiective mari. Și barajul 
de la Mihăileni, care ar fi salvat toate inundațiile de pe Criș - domnul 
general știe cel mai bine, că locuiește acolo, și investiția firmei SAMAX 
de la Bucureșcii Bradului, și investiția de la Certej, ar fi creat câteva mii 
de locuri de muncă. SAMAX, pentru început, în perioada de construcție, 
ar fi creat 2800 de locuri de muncă, iar în perioada de exploatare 1800 
de locuri de muncă. Și noi? Ne acționează în instanță. Fiindcă nu suntem 
capabili și o spun foarte clar și răspicat. Așa cum noi dăm cu toții 
declarații de avere, de unde avem banii, de unde provin - inclusiv dacă 
jucăm jocuri de noroc și câștigăm bani – ONG-urile acestea ar trebui să 
declare public cine-i subvenționează, care-i scopul subvenției și unde au 
fost folosiți banii. Atunci am putea spune că suntem serioși în România. 
Dar, în fine, asta este! 
    Eu îl felicit pe domnul Micula, dar cred că nu el a scris așa 
ceva. Fă-mă să cred că n-ai scris tu! Dar ai dat datele.  
    Micula Dacian Claudiu: 
    Nu are relevanță cine a scris. Oricum nu v-aș spune cine a 
scris. 
    Nistor Laurențiu: 
    Nu, dar ai dat datele. Tu ai dat datele, n-avea de unde … 
    Micula Dacian Claudiu: 
   Păi normal că eu am dat datele. Dar problema e că v-ați 
atacat personal, fără motiv. 
    Nistor Laurențiu: 
    Nu te-am atacat! 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Nu pe mine m-ați atacat, dumneavoastră v-ați simțit atacat, 
fără motiv.  
    Nistor Laurențiu: 
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    Eu chiar te-am apărat pe tine, am zis că nu cred că tu ai făcut 
gestul acela.  
    Micula Dacian Claudiu: 
    Atacat, în ultimele săptămâni, am fost eu, nu 
dumneavoastră. Așa că … 
    Nistor Laurențiu: 
    Hai, fă cumva să nu mai avem atacuri de acestea! Ce, credeți 
că eu ziceam ceva, dacă nu apărea acel mesaj? Dar ședința nu este 
terminată și mesajul este lansat publicității. Spune-le colegilor tăi că nu 
fac altceva, decât să-l crească pe Nistor în sondaje. Asta fac. Cetățenii 
județului Hunedoara văd că mă ocup pentru binele lor și nu mă ocup de 
găinării. Și asta-i viața! Eu n-o să mai am nevoie de campanie electorală, 
dacă îmi faceți voi. Eu doar mă duc la vot. Și-mi iau concediu când e 
votul. Bine, să trecem mai departe, că am vorbit cam mult pentru astăzi. 
Dar este chiar jignitor, pentru toți. Puneți-vă fiecare în locul nostru: 
discutăm o treabă corectă și ajunge asta în presă. 
     Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de 
lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor 
aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 
2023: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
 
 
 
 

XX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea încetării 
de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier 
județean al domnului Oprițescu Adrian. 
    Nistor Laurențiu: 
    Doamne ferește! Ce s-a întâmplat? Eu cred că trebuie să 
ținem un moment de reculegere pentru treaba asta. A plecat din țară? 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Cine? 
    Nistor Laurențiu: 
    Oprițescu? 
    Micula Dacian Claudiu: 
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    Nu. 
    Nistor Laurențiu: 
    Nu. Era iar pe facebook, a apărut. Și-a dat demisia că pleacă 
din țară. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Păi nu, și-a dat demisia doar că și-a dat demisia. Urmează 
să vină altcineva, stați liniștit! Nu rămân singur. 
    Nistor Laurențiu: 
    Auziți, vă mai recomand ceva! Cu multă, multă căldură. Mai 
aveți vreo trei-patru posturi. Rugați pe colegii dumneavoastră să-și dea 
demisia, să refuze postul, până ajungeți la Oana Biriș. Aș vrea eu să fie 
colega noastră. 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Uite, asta pot că vă garantez: ea n-o să vină. 
    Nistor Laurențiu: 
    De ce? 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Are motivele dânsei. N-o s-o prindeți aici. 
 
    Nistor Laurențiu: 
    Dar nici nu mă iau după ea, s-o prind. Vă dați seama! 
    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. 
    Nistor Laurențiu: 
    Dacă sunt intervenții? Dacă domnul Micula ne poate spune 
ceva? 
    Micula Dacian Claudiu: 
    Da. Consider că colegul meu și-a făcut treaba, cât a fot în 
funcția de consilier județean. Îmi pare rău că a plecat. Din motive 
personale a ales să părăsească funcția asta. A rămas încă membru 
USR, deci să nu vă gândiți că sunt alte probleme, că nu sunt. 
    Nistor Laurențiu: 
    Nu, nu. Eu, personal, regret plecarea lui. A fost un om 
deosebit de activ. Fiecare hotărăște ce vrea să facă.  
    Micula Dacian Claudiu: 
    Da. Eu consider că a fost activ. A depus și un proiect, a făcut 
amendamente … 
    Nistor Laurențiu: 
    Fiecare hotărăște asupra propriei persoane și nu putem să-l 
judecăm noi. 
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     Nemaifiind alte 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 Oprițescu Adrian: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 28 voturi pentru și 1 
vot împotrivă (Mutulescu Marius). 
    Nistor Laurențiu: 
    Te rog să-i dai un mesaj și să-i spui că singurul care a fost 
împotrivă să plece a fost domnul Mutulescu. 
    Mutulescu Marius: 
    E o pierdere.  
  Nistor Laurențiu: 
    Eu am spus-o de la început. 
 
 
 

 
XXI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiții: ”Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palat 
Administrativ, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.30”. 
    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. 
    Nistor Laurențiu: 
    Eu zic că era cazul să băgăm și noi acest obiectiv pe fonduri 
europene și cred că îl vom și câștiga.  
     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: ”Creșterea eficienței 
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energetice și reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-dul 1 
Decembrie 1918, nr.30”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
 
 

 
 

XXII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiții: ”Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Teatrul 
Dramatic “I.D.Sîrbu” Petroșani”. 
    Nistor Laurențiu: 
    Asta mi-am dorit de mult și v-am tot povestit de ea. Este o 
clădire a noastră și e păcat să nu fie reabilitată. Mi-aș dori să fie așa cum 
e la Brad sau la Casa de Cultură Hunedoara. Că nu avem alte repere. 
Ba mai avem un reper bun de luat în considerare: Lupeniul. Deci avem 
la ora actuală trei obiective foarte-foarte frumoase: Brad, Hunedoara, 
Lupeni. Și sincer m-aș bucura să avem cât mai multe în județ puse la 
punct. Fiindcă asta înseamnă că băgăm în seamă cultura, asta 
înseamnă că oamenii sunt dornici să meargă la un spectacol. 
    Apropo de spectacol, haideți să vă spun și asta, că poate nu 
credeți. Când am inaugurat Casa de Cultură de la Hunedoara, ca și 
dumneavoastră, am avut și eu invitație. Dar după cât am primit în 
măsele, telefoane, mesaje, am luat hotărârea să nu merg la spectacol. 
Nu merg să mă huiduiască lumea: hoților, ați furat biletele, nu știu ce. Și 
atunci am luat o măsură și îi mulțumesc lui Ciprian Roman pentru că, în 
extremis, a reușit să convingă pe toți artiștii care au fost prezenți la  
spectacolul de la ora 17,00, să mai dăm încă un spectacol, de la orele 
20,00. Domnilor, vreau să vă spun că a fost ceva fascinant, aș putea 
spune. Lumea a fost atât de mulțumită! Au putut vedea spectacolul 
aproape 1000 de oameni. Sala are 470 de locuri; ori 2 fac 940. Și au mai 
fost puse și scaune în plus. Aproape 1000 de oameni au intrat în sală și 
câteva sute afară, au putut vedea spectacolul pe două ecrane. Un lucru 
foarte frumos! 
    Ștaier Ioan Drumitru: 
    Plus câteva milioane care au văzut transmisia la televizor.  
    Nistor Laurențiu: 
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    Da. Dar este bine că am găsit înțelegere la artiști și am făcut 
un al doilea spectacol, fiindcă lumea este de-a dreptul interesată de 
spectacole, indiferent de ce natură. Acum se fac din nou spectacole de 
teatru. Vreau să vă spun și îl felicit pe domnul director, cred că face o 
piesă foarte bună, iar biletele aproape s-au epuizat. 
    Panaitescu Mihai: 
    S-au epuizat deja. 
    Nistor Laurențiu: 
    S-au epuizat? Vedeți? Și de data asta sunt pe bani. Dovadă 
că lumea este dornică, după atâția ani de pandemie în care am stat în 
case, să iasă, să vadă un spectacol. Vă rog să continuați și aveți sarcină, 
domnule director, să continuați spectacolele și în Valea Jiului, și la Brad, 
și la Deva, și la Geoagiu, dacă vor să facem.  Fiindcă  dumneavoastră 
sunteți în subordinea consiliului județean. Și Teatrul ID Sîrbu din 
Petroșani, domnule Bădin, să-și mai miște fundul puțin, nu numai în 
Petroșani, ci să-și miște fundul în tot județul! Sunt salariații consiliului 
județean, își primesc banii, să facă treabă! Și atunci cred că mulțumim 
oamenii. 
    Avram Costel: 
    Domnule președinte, spuneați foarte frumos despre 
spectacolul de la Hunedoara. Poate pe domnul Oprițescu îl mustră 
conștiința pentru că, la fel ca și ceilalți colegi, a primit invitație pentru 
Casa de cultură de la Hunedoara, iar el a ajuns la Casa de Cultură din 
Deva. Și poate că, la gândul că ar putea încurca și sediul consiliului 
județean, mai bine și-a dat demisia.  
    Nistor Laurențiu: 
    Vă rog, lăsați omul în lipsă! Nu discutăm omul în lipsă. Dar 
sunteți sadici rău. 
    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. 
     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: ”Creșterea 
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eficienței energetice și reabilitarea imobilului Teatrul Dramatic “I.D.Sîrbu” 
Petroșani”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
    Nistor Laurențiu: 
    Să dea Dumnezeu să vedem și Teatrul Dramatic “I.D.Sîrbu” 
din Petroșani ca și Casa de Cultură de la Hunedoara, ca și Lupeniul, ca 
și Bradul sau Teatrul din Deva! 
 
 
 

 
XXIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiții: ”Creșterea eficientei energetice si reabilitarea imobilului 
Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități 
Uricani”. 
    Nistor Laurențiu: 
    O felicit pe doamna director Ianc Geanina pentru puterea de 
muncă de care dă dovadă. Uitați-vă la ea, că-i o mână de femeie! Cred 
că un bărbat n-ar face ce face Geanina. Și nu are doar un centru. Câți 
oameni ai în subordine? 
    Ianc Geanina: 
    840. 
    Nistor Laurențiu: 
    Și câți asistați aveți? 
    Ianc Geanina: 
    În jur de 1000 de copii aflați sub măsură de protecție și în jur 
de 20.000 persoane cu dizabilități în județ, din care 322 persoane adulte 
cu dizabilități aflate în centre 
    Nistor Laurențiu: 
    Grijă mare, Geanina,  că știi câte se întâmplă! Doamne 
ferește! Fel și fel de consumuri de „prăjituri! și de alte cele. Succes! 
    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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    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 privind aprobarea notei conceptuale 
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea 
eficientei energetice si reabilitarea imobilului Centrului de îngrijire și 
asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
 
 
 
 

XXIV. 
 

    Se prezintă Raportul Președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a 
hotărârilor consiliului județean pe anul 2022. 
      Nistor Laurențiu: 
    Acest punct nu îl supunem la vot. Îl puteți vedea, citi, critica. 
Aștept critici, aștept recomandări, fie că le trimiteți pe emailul meu 
personal, fie că le trimiteți pe emailul consiliului județean, suportăm orice. 
Promit un singur lucru: că n-o să vă reproșez dacă-mi aduceți critici. Asta 
înseamnă că trebuie să mă îndrept și eu. Mai sunt și la noi lipsuri.  
    Stimați colegi, ordinea de zi a fost epuizată. Declar închise 
lucrările ședinței. Mulțumesc, Doamne ajută, să ne vedem cu bine și 
succes! 
 
 
 
 
  PREȘEDINTE, 
         Laurențiu Nistor         SECRETAR GENERAL 
        AL JUDEȚULUI, 
            Daniel Dan 


