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Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 283/29.09.2021 
 

 

 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD  

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22 
 

       Tel. 0040-357-731100 Fax. 0040-357-731280 
         http://www.cjarad.ro consiliul@cjarad.ro 

 
Nr. 20.333/ 14.09.2021  
 

PROCES-VERBAL 
al ședinței ordinare a Consiliului Județean Arad 

din data de 10.09.2021, ora 11.00 
 
 

Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea pe site-ul Consiliului 
Judeţean Arad a Dispoziţiei nr. 374/03.09.2021 a preşedintelui Consiliului 
Judeţean privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Arad 
(cuprinzând ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării), precum şi prin 
intermediul presei, în cotidianul local „Jurnalul Arădean”. Convocarea 
consilierilor s-a realizat şi prin aplicația WhatsApp – Web.  

Prezenți: Cionca Iustin - preşedinte, Cadar Răzvan-Olimpiu-
vicepreședinte, Bulbuc Ionel - vicepreședinte, Anghel Răzvan-Paul, Blaga 
Bogdan-Marius, Bozga Doru, Ciorogar Cristina-Denisa, Crișan Corina-Anka, 
Crișan Ioan, Dihel Mariana Daniela, Dinga Stefania-Patricia, Gligor Alin-Sorin, 
Lucaci Cornel-Ștefan, Moț Petru, Naghi Alina-Georgeta, Onescu Irina, Pero 
Tamas-Carol, Pop Ioana-Alina, Pop Talida, Remețan Florin, Stan Simona-
Lucia, Stanca Dorin-Marcel, Talpeș Mirel-Petru, Tripon Florin, Țole Daniel-
Ioan, Ulici Ion și Waldvogel-Leric Brigitte-Gloria – consilieri judeţeni. 

 Absent: Borha Gheorghe-Vasile, Bőlőni Győrgy, Budău Ruben, Luca 
Samuel, Orza Gheorghe și Popa Garofița. 

 
Doamna consilier județean Naghi Alina-Georgeta părăsește sala de 

ședință după exprimarea votului secret. 
La punctul Diverse au părăsit sala de ședință următorii: Bulbuc Ionel - 

vicepreședinte, Bozga Doru, Crișan Corina-Anka, Dinga Stefania-Patricia, 
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Lucaci Cornel-Ștefan, Onescu Irina, Remețan Florin, Ulici Ion și Waldvogel-
Leric Brigitte-Gloria - consilieri județeni. 

 
Dl. Cionca Iustin: Bună ziua, stimați colegi! Pe ordinea de zi avem astăzi 

4 puncte plus Diverse, și proiecte de hotărâre introduse suplimentar pe ordinea 
de zi. Sunt 4 puncte, dar punctul 2, adică, proiectul de hotărâre privind 
desemnarea unor administratori provizorii ai Regiei Autonome Administrația 
Zonei Libere Curtici-Arad și pentru aprobarea formei Contractului de mandat 
pentru administratorii provizorii ai Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere 
îl retrag și suplimentăm cu punctul 4. Dar înainte de a vota ordinea de zi o 
propunere pe care am făcut-o și în comisiile reunite, să votăm pe fiecare 
hotărâre cu vot deschis și toate punctele cu vot secret să le lăsăm pe ultimul 
punct, înainte de Diverse, ca să nu fragmentăm ședința în mai multe reprize 
de vot secret. Vă dăm toate buletinele la sfârșit și votăm tot odată. Am acceptul 
liderilor de Grup, cine este împotriva acestei propuneri?-. Sau abțineri?-.  

 
 

ORDINE DE ZI 
 

1.Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate 
de Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Curtici-Arad împotriva Hotărârii 
Consiliului Județean Arad nr. 203/09.07.2021 privind aprobarea Profilului 
Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere 
Curtici-Arad și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de 
Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad – 
inițiativa președintelui.  

2.Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierului responsabil cu 
afacerile U.E. în cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR) – inițiativa 
președintelui.  

3.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. din data 
de 20/21 septembrie 2021 – inițiativa președintelui.  

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotãrârii Consiliului 
Județean Arad nr. 382/27.11.2020 privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Arad în consiliile de administrație ale spitalelor publice 
subordonate – inițiativa președintelui.  

5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. din 
data de 30 septembrie/1 octombrie 2021 – inițiativa președintelui.  
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6.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune 
asupra apartamentului nr. 6, etaj I, din imobilul situat în municipiul Arad, B-dul 
Revoluției nr. 29 – inițiativa președintelui.  

7.Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de 
Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad și aprobarea formei 
și clauzelor contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație 
al R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad – inițiativa președintelui.  

8.Diverse.  
 

Dl. Cionca Iustin: Atunci vă propun să trecem la votul ordinii de zi așa 
cum v-am propus-o.  

 
Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliul Județean Arad din data de 

10.09.2021 s-a votat cu 27 voturi pentru (Cionca Iustin - preşedinte, Cadar 
Răzvan-Olimpiu-vicepreședinte, Bulbuc Ionel - vicepreședinte, Anghel 
Răzvan-Paul, Blaga Bogdan-Marius, Bozga Doru, Ciorogar Cristina-Denisa, 
Crișan Corina-Anka, Crișan Ioan, Dihel Mariana Daniela, Dinga Stefania-
Patricia, Gligor Alin-Sorin, Lucaci Cornel-Ștefan, Moț Petru, Naghi Alina-
Georgeta, Onescu Irina, Pero Tamas-Carol, Pop Ioana-Alina, Pop Talida, 
Remețan Florin, Stan Simona-Lucia, Stanca Dorin-Marcel, Talpeș Mirel-Petru, 
Tripon Florin, Țole Daniel-Ioan, Ulici Ion și Waldvogel-Leric Brigitte-Gloria). 
Împotrivă-?. Abțineri-?. Mulțumesc. 

 
În temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Arad 
adoptă Hotărârea nr. 265/2021 privind aprobarea ordinii de zi a ședinței  
ordinare a Consiliului Județean Arad din data de 10.09.2021, ora 11.00. 

 
          Punctul 1 

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de 
Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Curtici-Arad împotriva Hotărârii 
Consiliului Județean Arad nr. 203/09.07.2021 privind aprobarea Profilului 
Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere 
Curtici-Arad și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul 
de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad. 

 
Dl. Cionca Iustin: Punctul 1. Proiect de hotărâre privind respingerea 

plângerii prealabile formulate de Regia Autonomă Administrația Zonei Libere 
Curtici-Arad împotriva Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 203/09.07.2021 
privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Regiei Autonome 
Administrația Zonei Libere Curtici-Arad și a Profilului candidatului pentru poziția 
de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația 
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Zonei Libere Curtici-Arad. Dacă doamna director dorește să susțină acest 
punct are cuvântul,  o rog să meargă la un microfon aici în față.   

Dna. Bibarț Cristina: Bună ziua! Mă numesc Cristina Bibarț, în comisiile 
de specialitate mi-am spus punctul de vedere vis-a-vis de acest material, îl 
susțin în continuare. Consider că plângerea noastră prealabilă este legal 
întocmită, ca atare vom fi nevoiți să ne adresăm instanțelor de judecată, pentru 
soluționarea acestor situații. Acesta este punctul nostru de vedere, mai multe 
amănunte am discutat în Comisiile de specialitate. Dacă credeți că sunt 
întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc.          

Dl. Cionca Iustin: Dacă sunt întrebări pe acest punct de pe ordinea de 
zi? Dacă nu sunt, cine este pentru respingere? 23 voturi pentru (Cionca Iustin 
- preşedinte, Cadar Răzvan-Olimpiu-vicepreședinte, Bulbuc Ionel - 
vicepreședinte, Anghel Răzvan-Paul, Blaga Bogdan-Marius, Bozga Doru, 
Ciorogar Cristina-Denisa, Crișan Corina-Anka, Crișan Ioan, Dihel Mariana 
Daniela, Dinga Stefania-Patricia, Gligor Alin-Sorin, Onescu Irina, Pero Tamas-
Carol, Pop Ioana-Alina, Pop Talida, Stan Simona-Lucia, Stanca Dorin-Marcel, 
Talpeș Mirel-Petru, Tripon Florin, Țole Daniel-Ioan, Ulici Ion și Waldvogel-Leric 
Brigitte-Gloria). Împotrivă? 2 voturi (Naghi Alina-Georgeta și Remețan Florin).  
Abțineri? 2 abțineri ( Lucaci Cornel-Ștefan și Moț Petru). Deci domnul Remețan 
împotrivă sau abținere? 

Dl. Remețan Florin: Împotrivă. 
Dl. Cionca Iustin: Împotrivă, alte voturi împotrivă? Ați notat? 2 voturi 

împotrivă. Abțineri? 2 abțineri. Mulțumesc.   
 
În temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Arad 
adoptă Hotărârea nr. 266/2021 privind respingerea plângerii prealabile 
formulate de Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Curtici-Arad 
împotriva Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 203/09.07.2021 privind 
aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Regiei Autonome 
Administrația Zonei Libere Curtici-Arad și a Profilului candidatului pentru poziția 
de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația 
Zonei Libere Curtici-Arad. 

 
Punctul 2 
Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierului responsabil cu 

afacerile U.E. în cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR). 
 
Dl. Cionca Iustin: Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind 

desemnarea consilierului responsabil cu afacerile U.E. în cadrul Comitetului 
European al Regiunilor. Acesta este cu vot secret și trecem la punctul 3. 
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Punctul 3 
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. din data 
de 20/21 septembrie 2021. 

 
Dl. Cionca Iustin: Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui 

mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad 
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad 
S.A. din data de 20/21 septembrie 2021. Acum intrăm pe articole. Articolul 1 
Se acordă mandat special domnului Buda Dan Florin – șef serviciu - Serviciul 
Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport din cadrul Consiliului 
Județean Arad, reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad 
în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., 
pentru a vota în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 
20/21 septembrie 2021 pentru Aprobarea Raportului de activitate al S.C. 
Compania de Apã Arad S.A. pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021, conform 
Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Cine este pentru acest articol? 24 voturi 
pentru (Cionca Iustin - preşedinte, Cadar Răzvan-Olimpiu-vicepreședinte, 
Bulbuc Ionel - vicepreședinte, Blaga Bogdan-Marius, Bozga Doru, Ciorogar 
Cristina-Denisa, Crișan Corina-Anka, Crișan Ioan, Dihel Mariana Daniela, 
Dinga Stefania-Patricia, Gligor Alin-Sorin, Lucaci Cornel-Ștefan, Moț Petru, 
Naghi Alina-Georgeta, Onescu Irina, Pero Tamas-Carol, Pop Talida, Remețan 
Florin, Stan Simona-Lucia, Stanca Dorin-Marcel, Talpeș Mirel-Petru, Tripon 
Florin, Ulici Ion și Waldvogel-Leric Brigitte-Gloria). Împotrivă? 3 voturi împotrivă 
(Anghel Răzvan-Paul, Pop Ioana-Alina și Țole Daniel-Ioan). Abțineri?-. Nu 
sunt.  Articolul 2: Aprobarea Raportului de activitate al S.C. Compania de Apã 
Arad S.A. pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021, conform Anexei nr. 1 la 
prezenta hotărâre. Cine este pentru? 24 voturi pentru (Cionca Iustin - 
preşedinte, Cadar Răzvan-Olimpiu-vicepreședinte, Bulbuc Ionel - 
vicepreședinte, Blaga Bogdan-Marius, Bozga Doru, Ciorogar Cristina-Denisa, 
Crișan Corina-Anka, Crișan Ioan, Dihel Mariana Daniela, Dinga Stefania-
Patricia, Gligor Alin-Sorin, Lucaci Cornel-Ștefan, Moț Petru, Naghi Alina-
Georgeta, Onescu Irina, Pero Tamas-Carol, Pop Talida, Remețan Florin, Stan 
Simona-Lucia, Stanca Dorin-Marcel, Talpeș Mirel-Petru, Tripon Florin, Ulici Ion 
și Waldvogel-Leric Brigitte-Gloria). Împotrivă? 3 voturi împotrivă (Anghel 
Răzvan-Paul, Pop Ioana-Alina și Țole Daniel-Ioan). Abțineri?-.Mulțumesc. 3 
Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare 
privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania 
de Apã Arad S.A., pentru trimestrul II 2021 și aprobarea cuantumului 
componentei variabile pentru Consiliul de Administrație pentru trimestrul II 
2021, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. Cine este pentru? 24 voturi 
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pentru (Cionca Iustin - preşedinte, Cadar Răzvan-Olimpiu-vicepreședinte, 
Bulbuc Ionel - vicepreședinte, Blaga Bogdan-Marius, Bozga Doru, Ciorogar 
Cristina-Denisa, Crișan Corina-Anka, Crișan Ioan, Dihel Mariana Daniela, 
Dinga Stefania-Patricia, Gligor Alin-Sorin, Lucaci Cornel-Ștefan, Moț Petru, 
Naghi Alina-Georgeta, Onescu Irina, Pero Tamas-Carol, Pop Talida, Remețan 
Florin, Stan Simona-Lucia, Stanca Dorin-Marcel, Talpeș Mirel-Petru, Tripon 
Florin, Ulici Ion și Waldvogel-Leric Brigitte-Gloria). Împotrivă? 3 voturi împotrivă 
(Anghel Răzvan-Paul, Pop Ioana-Alina și Țole Daniel-Ioan). Abțineri-?. 
Mulțumesc. Trecem de numirea membrilor care va fi cu vot secret  și trecem la  
aprobarea formei contractului de mandat care urmează a se încheia cu 
membrii Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. Cine 
este pentru? 24 voturi pentru (Cionca Iustin - preşedinte, Cadar Răzvan-
Olimpiu-vicepreședinte, Bulbuc Ionel - vicepreședinte, Blaga Bogdan-Marius, 
Bozga Doru, Ciorogar Cristina-Denisa, Crișan Corina-Anka, Crișan Ioan, Dihel 
Mariana Daniela, Dinga Stefania-Patricia, Gligor Alin-Sorin, Lucaci Cornel-
Ștefan, Moț Petru, Naghi Alina-Georgeta, Onescu Irina, Pero Tamas-Carol, 
Pop Talida, Remețan Florin, Stan Simona-Lucia, Stanca Dorin-Marcel, Talpeș 
Mirel-Petru, Tripon Florin, Ulici Ion și Waldvogel-Leric Brigitte-Gloria). 
Împotrivă? 3 voturi împotrivă (Anghel Răzvan-Paul, Pop Ioana-Alina și Țole 
Daniel-Ioan). Abțineri?-. Împuternicirea Președintelui de ședință să semneze 
hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și contractele de mandat 
încheiate cu membrii Consiliului de Administrație. Cine este pentru? 24 voturi 
pentru (Cionca Iustin - preşedinte, Cadar Răzvan-Olimpiu-vicepreședinte, 
Bulbuc Ionel - vicepreședinte, Blaga Bogdan-Marius, Bozga Doru, Ciorogar 
Cristina-Denisa, Crișan Corina-Anka, Crișan Ioan, Dihel Mariana Daniela, 
Dinga Stefania-Patricia, Gligor Alin-Sorin, Lucaci Cornel-Ștefan, Moț Petru, 
Naghi Alina-Georgeta, Onescu Irina, Pero Tamas-Carol, Pop Talida, Remețan 
Florin, Stan Simona-Lucia, Stanca Dorin-Marcel, Talpeș Mirel-Petru, Tripon 
Florin, Ulici Ion și Waldvogel-Leric Brigitte-Gloria). Împotrivă? 3 voturi împotrivă 
(Anghel Răzvan-Paul, Pop Ioana-Alina și Țole Daniel-Ioan). Abțineri?-.   
 
 

Punctul 4 
Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al Hotãrârii Consiliului 

Județean Arad nr. 382/27.11.2020 privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Arad în consiliile de administrație ale spitalelor publice 
subordonate. 

 
Dl. Cionca Iustin: Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 

2 al Hotãrârii Consiliului Județean Arad nr. 382/27.11.2020 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Arad în consiliile de administrație ale 
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spitalelor publice subordonate. Acesta este tot vot secret, da? În regulă, treceți-
l la vot secret.    

 
Punctul 5 
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. 
din data de 30 septembrie/1 octombrie 2021.  

 
Dl. Cionca Iustin: Trecem la primul punct introdus suplimentar pe ordinea 

de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Transport Public S.A. 
din data de 30 septembrie/1 octombrie 2021. Se acordă mandat special 
domnului Buda Dan Florin – șef serviciu  la Serviciul Guvernanță Corporativă, 
Ajutor de Stat și Transport al Consiliului Județean Arad, reprezentant al Unității 
Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la 
S.C. Compania de Transport Public S.A., pentru a vota în ședința Adunării 
Generale Ordinare din data de 30 septembrie/1 octombrie 2021, ora 13.00 
pentru: Aprobarea încetării, cu data de 01.10.2021, a mandatului 
administratorilor provizorii ai S.C. Compania de Transport Public S.A. Cine 
este pentru? 24 voturi pentru (Cionca Iustin - preşedinte, Cadar Răzvan-
Olimpiu-vicepreședinte, Bulbuc Ionel - vicepreședinte, Blaga Bogdan-Marius, 
Bozga Doru, Ciorogar Cristina-Denisa, Crișan Corina-Anka, Crișan Ioan, Dihel 
Mariana Daniela, Dinga Stefania-Patricia, Gligor Alin-Sorin, Lucaci Cornel-
Ștefan, Moț Petru, Naghi Alina-Georgeta, Onescu Irina, Pero Tamas-Carol, 
Pop Talida, Remețan Florin, Stan Simona-Lucia, Stanca Dorin-Marcel, Talpeș 
Mirel-Petru, Tripon Florin, Ulici Ion și Waldvogel-Leric Brigitte-Gloria). 
Împotrivă? 3 voturi împotrivă (Anghel Răzvan-Paul, Pop Ioana-Alina și Țole 
Daniel-Ioan). Abțineri?-. Următorul aliniat este cu vot secret, să-l duceți spre 
vot secret. Și aici  articolul 2 se comunică ... bănuiesc că nici aici nu vreți, până 
când votul secret nu-l introduceți.     

 
 
Punctul 6 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra 

apartamentului nr. 6, etaj I, din imobilul situat în municipiul Arad, B-dul 
Revoluției nr. 29. 

 
Dl.. Cionca Iustin: Punctul 6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea 

dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 6, etaj I, din imobilul situat 
în municipiul Arad, B-dul Revoluției nr. 29. Aici este vot deschis pe tot proiectul. 
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Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Cine este pentru? 27 voturi pentru (Cionca 
Iustin - preşedinte, Cadar Răzvan-Olimpiu-vicepreședinte, Bulbuc Ionel - 
vicepreședinte, Anghel Răzvan-Paul, Blaga Bogdan-Marius, Bozga Doru, 
Ciorogar Cristina-Denisa, Crișan Corina-Anka, Crișan Ioan, Dihel Mariana 
Daniela, Dinga Stefania-Patricia, Gligor Alin-Sorin, Lucaci Cornel-Ștefan, Moț 
Petru, Naghi Alina-Georgeta, Onescu Irina, Pero Tamas-Carol, Pop Ioana-
Alina, Pop Talida, Remețan Florin, Stan Simona-Lucia, Stanca Dorin-Marcel, 
Talpeș Mirel-Petru, Tripon Florin, Țole Daniel-Ioan, Ulici Ion și Waldvogel-Leric 
Brigitte-Gloria). Împotrivă-?. Abțineri-?. 

 
 
Punctul 7 
Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Consiliul de 

Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad și aprobarea 
formei și clauzelor contractului de mandat pentru membrii Consiliului de 
Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad. 

 
Dl. Cionca Iustin: Da. Eu vă propun să trecem la votul secret și celelalte 

articole care depind de votul dumneavoastră, de la articolul 1, să le votăm după 
aceea cu vot deschis și închidem cu diverse. Vă rog doamna secretar, să mai 
prezentați încă o dată procedura de vot și trecem la votul secret.    

Dl. Moț Petru: Domnul președinte, doar o clipă, am impresia că nu am 
votat un proiect, că nu ați supus la vot ... 

Dl. Cionca Iustin: Care? 
Dl. Moț Petru: Fostul punct 4! Deci s-a retras punctul 2 și s-a introdus 

punctul 4. 
Dl. Cionca Iustin: Spuneți-mi, citiți-l care este acela? 
Dl. Moț Petru: Proiect de hotărâre privind numirea unor membrii ... 
Dl. Cionca Iustin: Da, despre acesta vorbim acum. Trecem la vot secret. 
Dl. Moț Petru: Ok.  
Dl. Cionca Iustin: Pentru că de articolul 1, depinde dacă celelalte le votăm 

sau nu.  
Dl. Moț Petru: Bun, în regulă. Am crezut că procedăm ca și la celelalte ...  
Dl. Cionca Iustin: Da, nu se poate, pentru că aici trebuie să votăm, și 

dacă se votează, mergem să votăm deschis la celelalte.   
Dl. Moț Petru: Bun, bun. Mulțumesc! 
Dl. Cionca Iustin: Bun. Vă rog, doamna secretar general! 
Dna. Lupu Silvana: Avem 5 buletine de vot, 2 tipuri de buletine de vot. 

Un buletin de vot pentru desemnarea consilierului reprezentant cu relațiile U.E. 
Avem 3 candidați propuși, de către Grupul PNL, PSD și USR. Am tipărit 
buletinele de vot conform acestor propuneri. Dacă sunt acum alte propuneri? 
Nu sunt. Pe acel buletin de vot, vă rog să aplicați ștampila doar în chenarul 
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unde este numele candidatului pe care doriți să-l avem reprezentant în 
respectiva structură. Deci o singură ștampilă se aplică în acel buletin de vot. 
Pentru celelalte buletine de vot, avem câte un reprezentant pentru o poziție 
vacantă. Sub numele reprezentantului găsiţi cheneralul „Da” sau „Nu”. Pentru 
fiecare reprezentant aplicaţi ştampila pe „Da” dacă doriţi să ne reprezinte în 
Consiliul de Administraţie, pe „Nu” dacă nu doriţi să fie reprezentantul 
Consiliului, în consiliul de administraţie. Participă la vot toţi consilierii inclusiv 
cei cu buletinul cu reprezentantul comitetului UE, pentru că nu este funcţie 
remunerată. Am să strig în ordine alfabetică. Domnul preşedinte!    

Dl. Talpeș Mirel: Îmi cer scuze că întrerup procesul. La unul dintre puncte 
nu avem informaţii suficiente în acest moment pentru a lua o decizie. Mă refer 
la punctul 2. Eu nu am primit sau nu am observat, nu am văzut CV-urile 
candidaţilor, nici de la PSD, nici de la USR, nici de la PNL. Măcar să-i lăsăm 
să spună dacă şi cum se califică. Care sunt acele competenţe şi experienţa 
care-i recomandă pentru această poziţie foarte importantă, de mare importanţă 
și de reprezentare.    

Dl. Cionca Iustin: Domnul Moţ, doriţi să interveniţi şi dumneavoastră?  
Dl. Moț Petru: Domnul preşedinte, eu sunt unul dintre cei aflaţi pe 

buletinul de vot. A fost propunerea partidului din care fac parte. Bănuiesc că 
votul va fi unul politic şi pe această chestiune, cred, şi de aceea am şi acceptat 
propunerea că sunt suficent de pregătit. Am o experienţă suficientă şi de viaţă  
şi profesională ca să pot prezenta, poate şi în virtutea profesiei de avocat pe 
care o am, să reprezint interesele altora în faţa unor instituţii şi autorităţi. Ca să 
ajung la chestiuni delicate, domnul consilier, nu pot să spun, şi nu deţin un 
certificat de competenţă lingvistică, dar am clienţi din străinătate şi mă înţeleg 
cu ei, deci îmi pot face treaba. Situaţie faţă de care cred că aş putea să şi 
prezint, dacă aş fi votat acolo, problemele şi doleanţele din judeţul Arad. Acum 
sigur rămâne să vedem cine va fi votat, şi dacă se va ridica la nivelul 
aşteptărilor. În rest... cam atât aş avea de spus.     

Dl. Cionca Iustin: Dacă doriţi să interveniţi doamna Pop? 
Dna. Pop Ioana: Bună ziua! Deţin un certificat de competenţe ligvistice 

la limba engleză de avansaţi de Universitatea Cambridge şi de începători, 
urmează să continui pentru a urca la limba germană. Lucrez pentru 
Parlamentul European în momentul de faţă, pentru un membru al 
Parlamentului European. Îmi place foarte mult ceea ce fac,  şi am învăţat foarte 
mult în cei 2 ani de activitate în acest domeniu. Vin dintre oameni, am 
reprezentat totdeauna, de când am intrat în politică interesele concetăţenilor 
mei şi cred că aş fi potrivită pentru această poziţie. Vă mulţumesc dacă mă 
luaţi în considerare, sper să am votul dumneavoastră. 

Dl. Talpeș Mirel: Dacă îmi permiteţi vă rog să focalizez puţin solicitarea. 
Răspunsul pe care eu l-aş aştepta la întrebarea pe care am pus-o se referă la 
competenţele profesionale, mai puţin la competenţele lingvistice. Pentru că nu 
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cred că este cineva în sală care să nu folosească limba engleză. Deci 
întrebarea mea nu era dacă ştim engleză, franceză sau rusă. Întrebarea era 
dacă candidaţii care sunt propuşi au experienţă în relaţia cu organismele 
internaţionale. Dacă au fost într-un ONG internaţional, dacă au fost în 
Parlamentul European, doamna Pop ne-a spus, a amintit ceva. Dacă a mai 
reprezentat vreo organizaţie, dacă a participat la vreo conferinţă internaţională 
ş.a.m.d. Cred că asta este experienţa relevantă, din punct de vedere a relaţiilor 
cu organismele internaţionale.  

Dl. Cionca Iustin: Eu am o întrebare la dumneavoastră, ştiţi ce va avea 
de făcut această persoană? 

Dl. Talpeș Mirel: Da. Să reprezinte Consiliu Judeţean, respectiv judeţul 
Arad, în aceea organizaţie ... din cadrul Uniunii Europene, aceasta va avea. Şi 
atunci normal că trebuie să vorbească fluent o limbă străină, să aibă 
competenţe profesionale şi experienţă de viaţă. Şi de asemenea să mai fi 
participat ... să mai fi făcut parte din structuri internaţionale, după opinia mea.  

Dl. Cionca Iustin: Da. 
Dl. Talpeș Mirel: Probabil că avem ... 
Dl. Cionca Iustin: Haideţi să vă spun ... o să-i dau cuvântul şi doamnei 

Talida, numai că aş vrea să vă explic prima dată cum a decurs această invitaţie 
a UNCJR-ului de a desemna o persoană din partea Consiliului Judeţean care 
să intermedieze între Comisia Europeană şi cetăţenii români. Practic această 
persoană care nu va fi plătită, va face în mod voluntar preluarea anumitor 
mesaje de la Comisia Europeană să le mediatizeze astfel încât să ajungă la 
cetăţeni. Mie mi s-a părut normal să desemnez o persoană din partidul meu, 
pentru că eu sunt reprezentantul dumneavoastră în UNCJR, și trebuie să am 
o relaţie foarte bună cu acel consilier. Dar între timp au mai apărut şi alte 
propuneri cu care eu nu sunt în dezacord. Din punctul meu de vedere puteţi să 
votaţi pe oricare dintre aceste persoane, toate 3 corespund din punct de vedere 
al cerinţelor, atâta timp cât putem să lucrăm împreună. Sper să nu politizăm, 
domnul Moţ spunea aici că este politică, nu este politică. Deci noi trebuie să 
lucrăm împreună. Am fost ales preşedintele Consiliului Judeţean, sunt 
vicepreşedinte la nivel naţional în UNCJR. Şi să ştiţi că majoritatea colegilor 
noştri au dat o dispoziţie, nu au băgat-o în şedinţa de consiliu. Noi am vrut 
totuşi să facem un vot, pentru că aşa mi s-a părut mie normal, că dacă unul 
dintre dumneavoastră îşi doreşte, să aibă şi acordul majorităţii. Vă rog, doamna 
Pop Talida!           

Dna. Pop Talida: Mulţumesc, domnule preşedinte! Profit de această 
ocazie, având în vedere că şi colegii mei s-au prezentat, mă voi prezenta şi eu. 
Mă numesc Pop Talida, sunt cadru didactic în specialitatea limba franceză, 
limba engleză, de 10 ani. Am absolvit în anul 2011 Facultatea de Litere din 
Timişoara, specializarea limba engleză, limba franceză, urmată de un master 
tot în cadrul UVT, în traducere specializată. Am fost şi student bursier al 
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universităţii “Paul-Valéry” Montpellier din Franţa. Şi ca să-i răspund colegului 
nostru, da am participat şi în cadrul a două proiecte europene finanţate de către 
Uniunea Europeană prin Programul Erasmus Plus. Aşa că probabil că, 
calităţile prezentate şi în CV-ul pe care l-am trimis, şi competenţele mele, 
probabil mă califică pentru a ocupa această responsabilitate. Mulţumesc!     

Dl. Cionca Iustin: Mulţumesc şi eu. Domnul Talpeş vă rog să vă închideţi 
microfonul. Dacă sunteţi de acord, să trecem la vot. Pentru că noi am făcut 
acum o excepţie de la Regulament. Am depăşit punctul, dar totuşi pentru că 
domnul Talpeş a vrut să vă cunoască, a fost bine, mă rog ştim şi noi acum cine 
sunt candidaţii şi puteţi vota în cunoştinţă de cauză pe cel care credeţi 
dumneavoastră că merită să vă reprezinte.  

 
Începe votarea. Votul este secret și se desfășoară în ordine alfabetică. 
 
Dna. Lupu Silvana: Domnul Anghel! Domnul Blaga! Domnul Bozga! 

Domnul Bulbuc! 
Dl. Cionca Iustin: O să vă rog pe toată lumea să vă puneţi masca! Dacă 

nu aveți, vă dăm. ATI-ul este plin, nu mai avem locuri deja. Am trimis ieri primul  
caz la Haţeg şi ar trebui să avem grijă unii de alţii.  

 
Dna. Lupu Silvana: Domnul Cadar! Doamna Ciorogar! Doamna Crișan! 

Domnul Crișan! Doamna Dihel! Doamna Dinga! Domnul Gligor! Doamna 
Onescu! Domnul Lucaci! Domnul Moț! Doamna Naghi! Domnul Pero! Doamna 
Pop Alina! Doamna Pop Talida! Domnul Remețan! Doamna Stan! Domnul 
Stanca! Domnul Talpeș! Domnul Tripon! Domnul Țole! Domnul Ulici! Și 
doamna Waldvogel! Pentru numărarea voturilor președinții de comisii vă rog! 
Și dacă doresc și cei 3 consilieri care au fost pe buletinul de vot.  

 
Comisia de numărare a voturilor, începe procedura de numărare și 

întocmește după finalizare, procesele-verbale de constatare a rezultatului 
votului secret.  

 
Dna. Lupu Silvana: S-a finalizat numărarea voturilor. Consilier 

responsabil cu afacerile UE, domnul Moț Petru a avut „Pentru” 4 voturi, doamna 
Pop Ioana Alina a avut „Pentru” 6 voturi, doamna Pop Talida a avut „Pentru” 
15 voturi. Deci consilierul desemnat de dumneavoastră este doamna Pop 
Talida. În Consiliul de Administrație al Compania de Apă, domnul Cheșa Ilie 
avem 19 voturi „Pentru”, pentru doamna Chiș Emanuela avem 17 voturi 
„Pentru”, pentru domnul Cârlugea 21 de voturi „Pentru”, pentru domnul Godja 

19 voturi „Pentru”, pentru doamna Graur Viorica avem 20 voturi „Pentru”, 
pentru domnul Metes Olimpiu avem 19 voturi „Pentru”, domnul Nistor Petru-
Stelian 18 voturi „Pentru”. Toți au întrunit numărul de voturi pentru a fi 



 

12 

 

desemnați. La Compania de Transport Public, doamna Groza  Sorina avem 20 
voturi „Pentru”, domnul Handra Arsenie avem 19 voturi „Pentru”, domnul 
Bundea Nicolae avem 19 voturi „Pentru” doamna Uricaru Lăcrimioara avem 18 
voturi „Pentru”, domnul Puf Laurențiu avem 18 voturi „Pentru”, doamna Chiș 
Emanuela avem 18 voturi „Pentru”, doamna Borlea Lenuța avem 16 voturi 
„Pentru”. Și aici toți au întrunit numărul necesar de voturi. La Spitalul de 
Psihiatrie Mocrea avem Cristea Cristina 20 de voturi „Pentru”, doamna Lidia 
Măduța 20 de voturi „Pentru”, Nadia Lucaci 20 de voturi „Pentru”, Bogdan Ban 
21 de voturi „Pentru”. Tot așa au întrunit numărul necesar de voturi. La Zona 
Liberă Curtici Arad avem Santa Bernadett 21 voturi „Pentru”, Ando Andrei  22 
voturi „Pentru”, Tănăsescu Romulus Cristian 19 voturi „Pentru”, Popa Ciprian 
20 voturi „Pentru”, Hosszu Delia Gianina 20 voturi „Pentru”. Și pentru Consiliul 
de Administrație la Zona Liberă Curtici Arad s-a întrunit numărul necesar.  

Acum mai avem de votat ultimul...   
Dl. Cionca Iustin: Da. Articolul 2. Durata mandatului membrilor Consiliului 

de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad 
este de patru ani. Cine este pentru? 23 voturi pentru (Cionca Iustin - 
preşedinte, Cadar Răzvan-Olimpiu-vicepreședinte, Bulbuc Ionel - 
vicepreședinte, Blaga Bogdan-Marius, Bozga Doru, Ciorogar Cristina-Denisa, 
Crișan Corina-Anka, Crișan Ioan, Dihel Mariana Daniela, Dinga Stefania-
Patricia, Gligor Alin-Sorin, Lucaci Cornel-Ștefan, Moț Petru, Onescu Irina, Pero 
Tamas-Carol, Pop Talida, Remețan Florin, Stan Simona-Lucia, Stanca Dorin-
Marcel, Talpeș Mirel-Petru, Tripon Florin, Ulici Ion și Waldvogel-Leric Brigitte-
Gloria). Împotrivă?-. Abțineri?- 3 abțineri (Anghel Răzvan-Paul, Pop Ioana-
Alina și Țole Daniel-Ioan). Este pe lege ... 3 sau câte? 3 ok. Articolul 3. Poziţiile 
vacante din cadrul Consiliului de Administaţie al Regiei Autonome 
Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad se completează după finalizarea 
procedurilor de selecţie care urmează a se realiza de Ministerul Finanţelor şi 
autoritatea publică tutelară a Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere 
Curtici-Arad. Cine este pentru? 23 voturi pentru (Cionca Iustin - preşedinte, 
Cadar Răzvan-Olimpiu-vicepreședinte, Bulbuc Ionel - vicepreședinte, Blaga 
Bogdan-Marius, Bozga Doru, Ciorogar Cristina-Denisa, Crișan Corina-Anka, 
Crișan Ioan, Dihel Mariana Daniela, Dinga Stefania-Patricia, Gligor Alin-Sorin, 
Lucaci Cornel-Ștefan, Moț Petru, Onescu Irina, Pero Tamas-Carol, Pop Talida, 
Remețan Florin, Stan Simona-Lucia, Stanca Dorin-Marcel, Talpeș Mirel-Petru, 
Tripon Florin, Ulici Ion și Waldvogel-Leric Brigitte-Gloria). Împotrivă?-. 
Abțineri?- 3 abțineri (Anghel Răzvan-Paul, Pop Ioana-Alina și Țole Daniel-
Ioan). Articolul 4. La data numirii membrilor Consiliului de Administraţie al 
Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad conform art. 1, 
încetează mandatul membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome 
Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad numiţi prin Hotărârea Consiliului 
Județean Arad nr. 222/30.08.2017, prin Hotărârea Consiliului Județean Arad 
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nr. 38/26.01.2018 şi prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 
288/28.09.2018. Cine este pentru? 23 voturi pentru (Cionca Iustin - preşedinte, 
Cadar Răzvan-Olimpiu-vicepreședinte, Bulbuc Ionel - vicepreședinte, Blaga 
Bogdan-Marius, Bozga Doru, Ciorogar Cristina-Denisa, Crișan Corina-Anka, 
Crișan Ioan, Dihel Mariana Daniela, Dinga Stefania-Patricia, Gligor Alin-Sorin, 
Lucaci Cornel-Ștefan, Moț Petru, Onescu Irina, Pero Tamas-Carol, Pop Talida, 
Remețan Florin, Stan Simona-Lucia, Stanca Dorin-Marcel, Talpeș Mirel-Petru, 
Tripon Florin, Ulici Ion și Waldvogel-Leric Brigitte-Gloria). Împotrivă?-. 
Abțineri?- 3 abțineri (Anghel Răzvan-Paul, Pop Ioana-Alina și Țole Daniel-
Ioan). Articolul 5. Se aprobă forma și clauzele contractului de mandat care se 
încheie de autoritatea publică tutelară cu membrii Consiliului de Administrație 
al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, în forma 
prevăzută în Anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cine este 
pentru? 23 voturi pentru (Cionca Iustin - preşedinte, Cadar Răzvan-Olimpiu-
vicepreședinte, Bulbuc Ionel - vicepreședinte, Blaga Bogdan-Marius, Bozga 
Doru, Ciorogar Cristina-Denisa, Crișan Corina-Anka, Crișan Ioan, Dihel 
Mariana Daniela, Dinga Stefania-Patricia, Gligor Alin-Sorin, Lucaci Cornel-
Ștefan, Moț Petru, Onescu Irina, Pero Tamas-Carol, Pop Talida, Remețan 
Florin, Stan Simona-Lucia, Stanca Dorin-Marcel, Talpeș Mirel-Petru, Tripon 
Florin, Ulici Ion și Waldvogel-Leric Brigitte-Gloria). Împotrivă?-. Abțineri?- 3 
abțineri (Anghel Răzvan-Paul, Pop Ioana-Alina și Țole Daniel-Ioan). La punctul 
Diverse, vă rog să vă înscrieți cine dorește să ia cuvântul.  

Dl. Cadar Răzvan: Cadar! 
Dl. Cionca Iustin: Irina poți să pleci. Cine dorește să plece la Diverse 

poate să o facă, care rămân vă rog să vă înscrieți la cuvânt, dacă doriți să 
interveniți? S-a înscris la cuvânt domnul Cadar, mai dorește cineva? Nu. Vă 
rog domnul Cadar! 

 
La Diverse au rămas următorii: Cionca Iustin - preşedinte, Cadar 

Răzvan-Olimpiu-vicepreședinte, Anghel Răzvan-Paul, Blaga Bogdan-Marius, 
Ciorogar Cristina-Denisa, Crișan Ioan, Dihel Mariana Daniela, Gligor Alin-
Sorin, Moț Petru, Pero Tamas-Carol, Pop Ioana-Alina, Pop Talida, Stan 
Simona-Lucia, Stanca Dorin-Marcel, Talpeș Mirel-Petru, Tripon Florin și Țole 
Daniel-Ioan. 

 
Domnul Cadar Răzvan-Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad face 

o prezentare în powerpoint privind drumurile judeţene. 
  
Dl. Moț Petru: Nu era și un litigiu acolo? 
Dl. Cionca Iustin: Domnul Moț, haideți că vă răspund eu! Pentru că văd 

că vreți să știți toată povestea.   
Dl. Moț Petru: Nu chiar toată povestea, că știu o parte din ea.  
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Dl. Cionca Iustin: Numai puțin, am pierdut procesul, am fost întabulați pe 
acest teren în Cartea Albă, Legea 213, da? Am fost întabulați, altfel nu 
primeam finanțare pe PNDL. Cei de la Silvic spuneau că și ei au o întabulare, 
deși nu au avut-o. Am mers în instanță cu ei, statul a decis, că statul are 
dreptate, și unitatea noastră administrativ-teritorială nu are. Drept urmare au 
radiat proprietatea noastră și s-au întabulat ei ulterior. Profitând de faptul că 
domnul Țigan, este directorul la București la Romsilva, l-am rugat pe el să facă 
un proiect de hotărâre de guvern, de transfer a celor 4 metri, că noi am avut... 
știți cât este dimensiunea la drumuri județene, ceea ce a și făcut. Din păcate 
pe traseu până la Prim-ministru sunt niște ministere, care fiecare încearcă să-
ți ceară niște completări. La vizita domnului premier când a fost la Arad, i-am 
arătat ce-mi cer unii funcționari. Pur și simplu în bătaie de joc, ne-au spus să 
demonstrăm care este importanța trecerii de la Silvic la Județ a unui drum 
județean care leagă 2 județe. Să nu vă mai spun că m-au întrebat din ce bani 
am să-l fac. Și domnul premier a și trimis de fapt pe secretarul general adjunct 
luni dimineața aici, el a făcut sâmbătă și luni a trimis 2 secretari generali 
adjuncți, care au preluat de la noi toată documentația și așteptăm să vină și să 
ne dea hotărârea de guvern de transfer. După ce se transferă cei patru metri 
trebuie să extindem, să cumpărăm teren, să-l dăm la schimb pentru că așa 
prevede legea. Dar încă o dată spun și eu ce a spus și domnul vicepreședinte, 
dacă nu o să reușim și Ocolul Silvic o să rămână proprietar pe el, sau Guvernul 
nu vrea să ni-l dea nouă, banii care i-am consumat pe traseul Bârsa-Dezna-
Moneasa prin Sebiș, nu îi pierdem, pierdem diferența și ar fi păcat, pentru că 
am putea să mergem până la limita județului Bihor și apoi să facem și noi un 
fel de lobby, că presiune nu putem, ca și pe partea cealaltă Bihorul să facă 
drumul județean. Eu chiar ieri m-am întâlnit cu niște reprezentanți de acolo și 
ei își doresc să-l facă pe cel spre Dezna. Pentru ei prioritatea este pe un alt 
drum, nu pe Moneasa. V-am dat toate detaliile, eu sper ca guvernul cu toate 
zbaterea lui acum, să-mi dea hotărârea asta de guvern, cum sper să-mi dea și 
hotărârea de guvern pentru terenul de la Zona Liberă, unde avem acel 
investitor care așteaptă de un an și jumătate și să putem să mergem mai 
departe. Înainte de a lua alte întrebări, vreau să vă mai anunț că săptămâna 
viitoare, din 15 începe să funcționeze platforma pentru Anghel Saligny. Și 
trebuie să ne vedem înainte, sau nu neapărat să ne vedem, putem să votăm 
și on line, să aprobăm indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele pe care 
trebuie să le finanțăm prin acest proiect. Noi acum încercăm în termenul acesta 
foarte scurt, să identificăm proiectele care sunt pregătite din punctul acesta de 
vedere, adică să aibă o documentație tehnică din care să-mi rezulte acești 
indicatori, astfel încât să intrăm și noi acolo pe platforma aceea. Și apoi sigur 
că după ce reușim și suntem prinși acolo o să facem rost și de documentațiile 
pe care o să ni le ceară suplimentar. Sper să reușim să introducem cât mai 
multe proiecte acolo, și probabil că o să ne mai întâlnim fizic în perioada 
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următoare. După cum știți în fiecare an trebuie să votăm membrii în consiliile 
de administrație de la școli. Deocamdată nu le-am primit, că dacă le-am fi 
primit, le-am fi introdus astăzi dacă le aveam. Așa este în România vin 
întotdeauna cu întârziere, vă previn ca să știți că poate unii dintre 
dumneavoastră vreți să mai plecați prin concedii. O să vă anunțăm cât putem 
noi de repede, cum am primit aceste nominalizări, să ne vedem și fizic. Dar eu 
zic că pentru prima întâlnire de săptămâna viitoare o putem face on-line. Dacă 
sunt întrebări legate de ce v-am spus acum?                   

Dl. Moț Petru: Vreau să vă mulțumesc pentru răspunsuri.  
Dl. Cionca Iustin: Vă rog. 
Dl. Moț Petru: Și eu sper la fel ca dumneavoastră ca guvernul să-și facă 

datoria față de arădeni. Și mai am o ultimă întrebare chiar pentru 
dumneavoastră că am văzut că ați fost mai implicat. Care este situația cu 
drumul Expres Arad-Oradea? Mă refer la traseu dacă s-a ajuns la o soluție cât 
de cât apropiată de cea finală? 

Dl. Cionca Iustin: Domnul Moț! Cine este interesat dintre consilieri, vă 
invit la mine în birou, chiar am harta pe masă acum. Traseul este bine definit, 
nu avem o problemă cu traseul, cu descărcările avem niște discuții. Noi am fi 
vrut mai multe, proiectantul vrea să respecte niște distanțe între ele. Mai precis, 
noi am cerut 6, și ei ar vrea să ne lase doar 4 ca și la Bihor. Și atunci ieșirea 
de la Zerind care am cerut-o noi, vor să o mute în imediata apropierea a 
Zerindului, nu știu ce distanță este ... Dar dacă veniți vă arăt că am harta acolo. 
Luni dimineața o să vină de la firma CONSI TRANS cei care au câștigat studiul 
de fezabilitate și proiectul tehnic, să discutăm toate aceste aspecte. Și atunci 
o să invit toți primarii pe teritoriul cărora trece acest drum, să ne punem de 
acord și cu descărcările, astfel încât ... Noi am și dat avizele, vă spun, domnul 
arhitect știe, acum dacă vreți vi le și arată, avem avizele de la ei, cu condiții. 
Dar și noi ne-am dori să tragem un pic descărcările mai spre drumurile noastre 
județene, că mi se par un pic cam departe de ele. Evident că ei se obligă ca 
acest drum expres să fie legat pe aceste descărcări pe fondurile din finanțarea 
POIM și nu ni le lasă să le facem noi. Însă este destul ... vă interesează zona 
Criș sau tot drumul?        

Dl. Moț Petru: Păi în județul Arad mă interesează cam tot. Că de la Zerind 
până la Arad, cam peste tot trec. 

Dl. Cionca Iustin: Vă zic în linii mari, și cine dorește vă invit la mine în 
birou să vă arăt cu detalii. Deci va fi o ieșire pe lângă cea existentă la sensul 
giratoriu, va fi o ieșire în spatele zonei industriale a Aradului. Va fi o ieșire 
undeva pe Șofronea dincolo de drumul spre Curtici sau Iratoș, ce este acolo, 
oricum pe teritoriul localității Șofronea. Noi practic, noi voiam încă una pe Arad 
și una pe Zimand. Și ei ni le-au dus pe amândouă într-un singur loc. Nouă 
Consiliului Județean ne convine, nu știu dacă o să-i convină Municipiului, nouă 
ne convine de ce? Știți că am vrut să facem un drum județean de la 
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Vladimirescu unde se închide ultima centură Arad-Fântânele-Vladimirescu, 
spre Zimand și de acolo la Șofronea, cu pasaj cu investiții foarte mari. Practic 
ei prin această ieșire la Șofronea ni-l aduc mai aproape, scurtează investiția și 
nu o să mai avem probabil nevoie nici de trecerea peste calea ferată. Rămâne 
să vedem acum și poziția Municipiului. Nu știu, ați primit avizul de la Municipiu?  

Dl. Vîrvescu Florin: Da..       
Dl. Cionca Iustin: Cu condiții? 
Dl. Vîrvescu Florin: (Neinteligibil). 
Dl. Cionca Iustin: Fără condiții. Deci le convine și Șofronea? Da. Ok.  Asta 

este a doua, a treia este la intersecția drumului Curtici-Sântana, de aceasta 
toată lumea este mulțumită, nu am avut probleme. A patra este la Chișineu-
Criș, știți că inițial ei au vrut să o ducă dincolo de Socodor.    

Dl. Moț Petru: Am auzit. 
Dl. Cionca Iustin: Nu am acceptat, acum nu prea ne convine unde este 

punctul de descărcare, încercăm să-l mai tragem puțin mai spre Arad. Dar în 
rest traseul este aproape de Criș, așa cum își doresc ei. Și la Zerind, v-am spus 
nu este chiar în Zerind este mai cu 2-3 km dincolo de Criș, nu putem să emitem 
pretenții să fie toate la noi în județ. Dar asta după o discuție cu primarii, o să 
avem definite și aceste descărcări. Luni o să avem răspunsul, trimitem avizul 
pentru certificatul de urbanism, și cred că am lămurit traseul ca după aceea să 
facem să întabulăm, să identificăm traseul clar și Ministerul să facă 
exproprierea.  

Dl. Moț Petru: Mulțumesc!  
Dl. Cionca Iustin: Nu aveți pentru ce. Alte intervenții? Dacă nu mai sunt 

alte intervenții ... Vă rog, domnul Anghel! 
Dl. Anghel Răzvan: M-au întrebat niște medici dacă se va muta Secția 

de paleative de la Ghioroc? 
Dl. Cionca Iustin: Există, eu acum vă spun sincer, există. De ce? 
Dl. Anghel Răzvan: Că lucrează acolo și vor să știe, că așa au auzit. 
Dl. Cionca Iustin: Da, există intenții. Imobilul din păcate nu este într-o 

stare corespunzătoare, ar trebui modernizat. Dar deocamdată nu avem soluții, 
așa că nu este o chestie de azi pe mâine. Dar managementul face propuneri 
pentru găsirea unor soluții. Eu cred că ar trebui să gândim un spital și de 
paleative, și mai mare decât acesta, pentru că există pacienți pentru tipul 
acesta și este și bine plătit, și am avea și personal. Însă nu mai putem și noi 
să ne ocupăm de atâtea proiecte. Vă reamintesc că noi acum, anul acesta 
trebuie să închidem 2 spitale, adică să închidem lucrările, Oncologia și 
Psihiatrie de la Căpâlnaș. Am predat deja Psihiatria din Arad pe C.N.I. 
așteptăm să se reabiliteze Spitalul de infecțioase vechi, ca să-i mutăm 
provizoriu acolo, ca să putem să muncim pe Psihiatria asta. De asemenea am 
predat pe CNI., Medicina Legală, lângă Oncologie și va fi și acolo încă un 
șantier pe care va trebui să-l cofinanțăm. Avem deschise 2 finanțări, una pe 



 

17 

 

Unitatea de Primiri Urgențe - Extindere și Ambulatoriu, 4 milioane de euro, 
unde trebuie să asigurăm cofinanțarea. Acum suntem în procedura de mutare 
a banilor de pe Transfrontalier. Știți că noi am avut 2 proiecte acolo, unul 
strategicul unde noi împreună cu Bekes modernizam secția de cardiologie și 
mai avem un proiect pe Transfrontalier unde aveam alocați eu cred că 
1.600.000 euro, pentru că 200 mii i-am folosit pentru pandemie, pentru Spitalul 
de infecțioase din curtea Spitalului. Din păcate se pare că va fi respins proiectul 
partenerilor noștri din Ungaria, și atunci ca să nu rămânem fără proiect am 
considerat că este mai important să mutăm Cardiologia pe banii de la 
Infecțioase și ni s-a aprobat. Și atunci o să facem și Cardiologia, urmând ca 
pentru Infecțioase avem deja documentația, să găsim o sursă de finanțare. 
Oricum, la cât s-a ridicat Gabi ultima evaluare la spital? Sau cine este aici? Nu 
la Infecțioase?     

Dl. Ciubotaru Răzvan:  Undeva la 8-9 milioane de euro!         
Dl. Cionca Iustin: Bun. Și mie mi-a și convenit să vă spun sincer, pentru 

că dacă luam noi cei 1.600.000 trebuia să punem noi diferența până la 8 
milioane.  Ori noi o să încercăm să găsim o soluție și pentru Spitalul de 
infecțioase. Și peste toate astea, avem proiectul mare de Matern, pentru că 
știți că Obstretica-ginecologie este revendicată de fostul proprietar, și probabil 
că va fi luat de la noi. Dar și dacă nu ar fi luat, nu este o clădire pe care să ne 
bazăm pe termen lung. Noi avem deja studiu de fezabilitate pentru Matern, am 
vorbit la București și există intenția de a fi sprijiniți pe Programul Național de 
Reziliență și Redresare. Și eu cred că acesta este cel mai important proiect al 
nostru. Având în vedere și valoarea și importanța obiectivului lui. Sigur că am 
mai avea de reparat și clădirile existente, avem probleme cu multe spații. Dar 
nu știu acum dacă capacitatea noastră de finanțare, permite să ne ducem în 
atâtea proiecte pe sănătate. Dar într-adevăr, ar trebui să găsim o soluție și 
pentru cel de la paleative. Să vedem ce proiecte se lansează și unde putem. 
Dar v-am spus prioritățile noastre și sper că sunt și prioritățile dumneavoastră. 
În încheiere dacă nu mai aveți intervenții, eu aș vrea să vă mulțumesc astăzi 
celor care v-ați asumat rolul de consilier județean. Adică chiar dacă este 
neplăcut ceea ce faci prin votul tău, trebuie să înțelegi că există un interes 
general dincolo de interesul particular al fiecăruia dintre noi. Celor care ați făcut 
gestul acesta felicitări, celorlalți vă doresc să ajungeți la înțelepciunea celor 
care astăzi și-au asumat votul. Și încă o dată mulțumesc, îmi pare rău că a 
plecat domnul Remețan, vă mulțumesc celor care ați fost civilizați ieri în comisii 
și să le fie rușine celor care au ajuns ieri să înjure și să jignească. Nu mă 
așteptam, dar până la urmă ne arătăm uneori limitele. Nu este frumos să ne 
jignim, suntem colegi, și indiferent ce pasiuni am avea, indiferent cât de 
supărați am fi, trebuie să reprezentăm oamenii care ne-au ales, cu demnitate, 
nu să ne certăm aici între noi. Și încă o dată aș vrea să transmit partenerilor 
noștri de la USR. Indiferent ce se întâmplă în București, noi aici trebuie să ne 
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prețuim unii pe alții. Noi până acum ne-am înțeles bine, și v-aș ruga să nu vă 
lăsați influențați de ce fac ei acolo în București. Noi până la urmă aici, ne-au 
ales oamenii să lucrăm împreună și eu vă asigur de respectul meu și de 
colaborarea mea în viitor. O zi frumoasă!          

         
 
 
      Preşedinte,                                  Secretar General al Judeţului,  

            Iustin Cionca                      Silvana Lupu 
 
 
 
                                                      Întocmit, 

            Cristina Neamțiu  


