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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului 

Județean Hunedoara din data de 6 aprilie 2020 
 
 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara nr.3103/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară, în sistem de 
videoconferință, în data de 6 aprilie 2020, orele 1100. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți online: Bobora 
Mircea Flaviu – președintele Consiliului Județean Hunedoara; 
Andronache Daniel Costel și Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinții 
Consiliului Județean Hunedoara; Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, 
Bălănesc Doinița Maria, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Circo Aurel Vasile, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria 
Alina, Felciuc Eduard, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Iovănescu Alin 
Cosmin, Ivăniși Maria, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu 
Marius, Oprișa Ioan Florin, Pârvan Ilie, Petruș Adrian, Popa Mircea 
Marcel, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Rus Lucian Ioan, Socaci 
Andrei, Suciu Ancuța Elena, Șimon Ionuț Lucian, Ștaier Ioan Dumitru, 
Toma Florian. – consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul general al 
județului     
    In calitate de invitat a participat domnul Avram Costel – 
administrator public. 
    Ședința este condusă de domnul președinte Bobora Mircea 
Flaviu. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Intrucât sunt prezenţi online un număr de 32 consilieri, 
potrivit art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.  
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    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
supune aprobării dumneavoastră procesul verbal încheiat în ședința 
anterioară. 
    Dan Daniel: 
    In 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 31 martie 2020: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 
 
 
 

x 
 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint următorul 
proiect al ordinii de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de 

expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al 
domnului Gherman Petre Lucian; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției 
Consiliului Județean Hunedoara pe perioada stării de urgență 
instituită pe teritoriul României către Asociația Salvital Hunedoara; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în 
cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, pe anul 2020; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2020, al Centrului de Cultură și Artă al Județului  
Hunedoara; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva, precum 
și modificarea programului de investiții, anexă la buget,  pe anul 
2020; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 705D: 
Bozeș (DJ 705)- Băcâia - lim. județ Alba - lim. județ Alba – Stănija – 
Buceș,  km 33+100 – km 34+ 900“; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705)- 
Băcâia - lim. județ Alba - lim. județ Alba – Stănija – Buceș,  km 
33+100 – km 34+ 900“. 
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    Se supune la vot proiectul ordinii de zi: 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32). 
 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Având în vedere necesitatea desfășurării cu celeritate a 
prezentei ședințe se impune ca proiectele de hotărâre să fie supuse 
votului dumneavoastră în ansamblul lor, cu excepția eventuală a unui 
articol în care sunt formulate amendamente sau care necesită 
dezbateri. Vă mulțumesc. 
 
 
 

 
I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea 
încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier județean al domnului Gherman Petre Lucian. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte 
de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al 
domnului Gherman Petre Lucian: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
majorării contribuției Consiliului Județean Hunedoara pe perioada stării 
de urgență instituită pe teritoriul României către Asociația Salvital 
Hunedoara. 
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției 
Consiliului Județean Hunedoara pe perioada stării de urgență instituită 
pe teritoriul României către Asociația Salvital Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor 
de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, 
pe anul 2020. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare 
în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, pe anul 2020: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 

 
 
 

IV. 
 

     Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al Centrului de 
Cultură și Artă al Județului  Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al Centrului de Cultură și Artă al 
Județului  Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(32). 
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V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de 
Urgență Deva, precum și modificarea programului de investiții, anexă la 
buget,  pe anul 2020. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget,  pe anul 2020: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: 
“Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705)- Băcâia - lim. județ Alba - lim. 
județ Alba – Stănija – Buceș,  km 33+100 – km 34+900“. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
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urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    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: “Modernizare DJ 705D: 
Bozeș (DJ 705)- Băcâia - lim. județ Alba - lim. județ Alba – Stănija – 
Buceș,  km 33+100 – km 34+ 900“: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 

 
VII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 705D: Bozeș 
(DJ 705)- Băcâia - lim. județ Alba - lim. județ Alba – Stănija – Buceș,  
km 33+100 – km 34+ 900“. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind 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 
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obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705)- Băcâia 
- lim. județ Alba - lim. județ Alba – Stănija – Buceș,  km 33+100 – km 
34+900“: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

x 
 

    Bobora Mircea Flaviu: 
    Si acum am de făcut un anunț și vreau să știu dacă sunteți 
sau nu de acord. Pentru ședința ordinară din luna aprilie, ședințele 
comisiilor de specialitate să aibă loc în 29 aprilie, la ora 10,00, iar 
ședința de plen în data de 30 aprilie, la ora 11,00. Dacă sunteți de 
acord, vă mulțumesc mult pentru participare și vă doresc sănătate și 
sărbători fericite! 
    Toma Florian:  
    In aceste zile am vorbit foarte mult despre Spitalul Județean 
de Urgență Deva, în ceea ce privește dotările și existența 
echipamentelor, tot ceea ce este necesar pentru asigurarea unei bune 
funcționări. Avem cumva probleme la celelalte două unități aflate în 
subordinea consiliului județean, respectiv sanatoriul de la Brad și cel de 
la Geoagiu, cu privire la dotări? 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu, nu avem probleme vizavi la dotări. Au fost probleme, de 
exemplu la Geoagiu, dar – domnule Andronache, vă rog să mă 
corectați … 
    Andronache Daniel Costel: 
    La sanatoriul de la Brad au fost probleme, domnule 
președinte. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    La sanatoriul de la Brad, așa este, iar dincolo, pare-mi-se, a 
fost o suspiciune neîntemeiată. 
    Andronache Daniel Costel: 
    La Brad a fost un caz detectat, care a fost dus la 
Hunedoara și internat acolo, în carantină. 
     Bobora Mircea Flaviu: 
    In rest, nu au fost nici un fel de probleme. 
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    Toma Florian:  
    In ceea ce privește necesitatea de a-i susține financiar, am 
avut solicitări de la cele două unități? 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Până la momentul acesta nu, dar oricând vor avea astfel de 
solicitări, probabil vom convoca o ședință de îndată, pentru că 
prioritatea zero este cea legată de sănătatea populației.  
  Toma Florian:  
    Bine, vă mulțumesc mult de tot, domnule președinte! 
    Mutulescu Marius: 
    Domnule președinte, vreau să întreb și eu ceva. Aveți 
cumva idee, sunt cumva societăți comerciale din subordinea consiliului 
județean care au în vedere reduceri de personal? 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule Mutulescu, în ceea ce privește subordonatele 
consiliului județean, la momentul acesta nu avem în vedere reduceri de 
personal. 
    Mutulescu Marius: 
    Vă mulțumesc! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Bun, vă mulțumesc mult! 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
    PRESEDINTE, 
        Mircea Flaviu Bobora 
         SECRETAR GENERAL  

     AL JUDEȚULUI, 
 Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCC 
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