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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 31 martie 2020 

 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.1 și art.179 alin.2 
lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Hunedoara nr.95/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat și s-a întrunit în ședință ordinară în data de 31 martie 2020, 
orele 1300, la Teatrul de Artă Deva. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Bobora 
Mircea Flaviu – președintele Consiliului Județean Hunedoara; 
Andronache Daniel Costel și Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinții 
Consiliului Județean Hunedoara; Bălănesc Doinița Maria, Bărbulescu 
Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, 
Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Gherman Petre Lucian, 
Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Oprișa Ioan Florin, Pârvan Ilie, 
Petruș Adrian, Popa Mircea Marcel, Rus Lucian Ioan, Socaci Andrei, 
Suciu Ancuța Elena, Șimon Ionuț Lucian, Ștaier Ioan Dumitru, Toma 
Florian; Dan Daniel – secretarul general al județului. 
    Au lipsit de la ședință domnii consilieri județeni Antal Liviu 
Marius, Armean Lenuța, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Mârza Florin, 
Mutulescu Marius, Popescu Valentin, Popescu Viorica. 
    Ședința este condusă de domnul președinte Bobora Mircea 
Flaviu. 

 Bobora Mircea Flaviu: 
    Doamnelor și domnilor consilieri, vă rog să vă ridicaţi pentru 
intonarea Imnului Naţional al României. 
    Se intonează Imnul Naţional al României. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Întrucât sunt prezenţi un număr de 23 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 26 februarie 2020: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
 
 
 
 

x 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi, așa cum a fost el publicat: 
    1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de 
consilier județean al doamnei Dămian Dana; 
    2. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.246/2019 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Hunedoara; 
    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu”; 
     4. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului 
concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef al 
Serviciului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva; 
      5. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului 
concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef 
Secție urologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva; 
     6. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului 
concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef 
Secție pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva; 
     7. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței 
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara; 



3 
 

   8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare 
anuale ale SC APA SERV VALEA JIULUI SA PETROȘANI pe anul 
2019; 
     9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN 
SRL; 
     10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de 
Acțiune pentru Mediu 2020 – revizuit; 
     11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 668A: Strei 
Sîngeorgiu(DJ 668) – Chitid – Boșorod – Luncani – Târsa – Costești 
(DJ 705A), km 12+410 – km 15+410” 
   12. Proiect de hotărâre privind premierea domnului Marius 
Avram Iancu pentru clasarea pe locul 3 la Maratonul „ULTRA ARCTIC 
6633” – ediția 2019; 
      13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.40/2020 privind încetarea 
administrării Parcului de Afaceri Simeria de către Agenția de 
Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara (ADEH); 
    În conformitate cu prevederile art.135 alin.8 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, vă rog 
să aprobați suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de 
hotărâre: 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 

funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției 
de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
Județului Hunedoara  precum și virările de credite bugetare în cadrul 
bugetului propriu, pe anul 2020; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2020, al Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva, virările 
de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli  
precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget,  pe 
anul 2020; 

- Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului 
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bugetar  al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii 
de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara 
pe anul 2020; 

- Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui sector de 
drum aparținând proprietății publice a Comunei Ribița în vederea 
realizării unor lucrări de modernizare și reabilitare. 

     Toma Florian: 
    Domnule președinte, având în vedere nota atașată 
proiectului de hotărâre de la poziția 12 din ordinea de zi, proiect inițiat 
de grupul de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal, în temeiul 
art.136 alin.11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – 
Codul administrativ, în calitate de inițiatori ai acestui proiect, grupul de 
consilieri județeni ai Partidului Național Liberal propune retragerea de la 
dezbateri, deci retragerea de pe ordinea de zi, a proiectului de la 
poziția 12, pentru a analiza considerentele de natură juridică invocate, 
atât în nota invocată anterior, cât și în raportul de specialitate, urmând 
ca, după această analiză, să decidem asupra repunerii în discuție a 
acestui proiect, pe ordinea de zi a altei ședințe ordinare. 
    Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările 
propuse: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi astfel modificată a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi (23). 
    Dan Daniel: 
    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 validarea 
mandatului de consilier județean al doamnei Dămian Dana. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
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ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Doamna consilier județean Dunca Alina Victoria raportul 
comisiei de validare. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
județean al doamnei Dămian Dana: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(23). 
    După depunerea jurământului, doamna consilier județean 
Dămian Dana participă la ședință cu drept de vot, numărul consilierilor 
prezenți în continuare fiind 24. 
 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru completarea 
anexei la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.246/2019 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean 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 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. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dimulescu Rodica 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.  
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    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 pentru completarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.246/2019 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(24). 
 
 
 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu”. 
     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 Dimulescu Rodica 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 statului de funcții al 
Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu”: 
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- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(24). 
      S-a alăturat plenului domnul consilier Morar Nicolae Simion, 
astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare la 
ședință este 25.  
 
 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea 
rezultatului concursului/examenului organizat în vederea ocupării 
funcției de șef al Serviciului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței 
medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier judeţean Dimulescu Rodica 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 validarea rezultatului 
concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef al 
Serviciului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(25). 
 

 
 
 

V. 
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    Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea 
rezultatului concursului/examenului organizat în vederea ocupării 
funcției de șef Secție urologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier judeţean Dimulescu Rodica 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 validarea rezultatului 
concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef 
Secție urologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(25). 
 
 
 
 

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea 
rezultatului concursului/examenului organizat în vederea ocupării 
funcției de șef Secție pneumologie din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier judeţean Dimulescu Rodica 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 validarea rezultatului 
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concursului/examenului organizat în vederea ocupării funcției de șef 
Secție pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(25). 
 
 
 
 

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea 
componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier judeţean Dimulescu Rodica 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 stabilirea componenței Colegiului 
Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(25). 
 
 
 
 

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
situațiilor financiare anuale ale SC APA SERV VALEA JIULUI SA 
PETROȘANI pe anul 2019. 
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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. 
    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 spune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale 
ale SC APA SERV VALEA JIULUI SA PETROȘANI pe anul 2019: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(25). 
 
 
 
 

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC PARC 
INDUSTRIAL CĂLAN SRL. 
    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 județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    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 spune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2020 al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
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- Abţineri ? 
    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(25). 
 
 
 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
Local de Acțiune pentru Mediu 2020 – revizuit. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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 spune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune 
pentru Mediu 2020 – revizuit: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(25). 
 
 
 
 

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentatiei tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 668A: Strei 
Sîngeorgiu(DJ 668) – Chitid – Boșorod – Luncani – Târsa – Costești 
(DJ 705A), km 12+410 – km 15+410”. 
  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, 
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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 spune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 668A: Strei Sîngeorgiu(DJ 668) 
– Chitid – Boșorod – Luncani – Târsa – Costești (DJ 705A), km 12+410 
– km 15+410”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(25). 
 
 
 
 

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.40/2020 privind încetarea 
administrării Parcului de Afaceri Simeria de către Agenția de 
Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara (ADEH). 
    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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se spune la 
vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
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Județean Hunedoara nr.40/2020 privind încetarea administrării Parcului 
de Afaceri Simeria de către Agenția de Dezvoltare Economico-Socială 
a județului Hunedoara (ADEH): 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(25). 
 
 
 
 

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean 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 județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    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 spune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(25). 
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XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a 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 județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    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 organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției de 
Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(25). 
 
 
 
 

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara  precum și virările 
de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, 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 
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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 propriu 
al Județului Hunedoara  precum și virările de credite bugetare în cadrul 
bugetului propriu, pe anul 2020: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(25). 
 
 
 
 

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 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. 
    Doamna consilier judeţean Dimulescu Rodica 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 Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(25). 
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XVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de 
Urgență Deva, virările de credite bugetare în cadrul bugetului de 
venituri și cheltuieli  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. 
    Doamna consilier judeţean Dimulescu Rodica 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, virările de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli  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 
(25). 
 
 
 
 

XVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat 
la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2019, ca sursă de finanţare 
a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2020. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea 
exerciţiului bugetar  al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2020:  

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(25). 
 
 
 
 

XIX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea de 
preluare temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a 
unui sector de drum aparținând proprietății publice a Comunei Ribița în 
vederea realizării unor lucrări de modernizare și reabilitare. 
    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 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. 
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    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 solicitarea de preluare temporară în 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui sector de drum 
aparținând proprietății publice a Comunei Ribița în vederea realizării 
unor lucrări de modernizare și reabilitare: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(25). 
 
 
 
 

x 
 

     Toma Florian: 
    Domnule președinte, la punctul diverse, aș avea și eu o 
foarte scurtă intervenție, direct legată de ceea ce se întâmplă acum în 
România și în județul Hunedoara. Având în vedere evoluția situației 
epidemiologice la nivel de țară, inclusiv la nivelul județului Hunedoara, 
considerăm că este oportun și necesar să realizăm o analiză temeinică 
a planului de investiții la nivelul consiliului județean și al instituțiilor 
subordonate, astfel încât să fim capabili, în cel mai scurt timp, să ne 
întrunim într-o ședință extraordinară și să revenim cu alocări bugetare 
suplimentare pentru Spitalul Județean de Urgență și, desigur, pentru 
celelalte două unități sanitare aflate în coordonare, în subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara; vorbim aici despre Sanatoriul TBC 
Brad și despre Sanatoriul TBC Geoagiu. Iar împreună cu specialiștii din 
cele trei unități medicale și cu cei de la Direcția de Sănătate Publică, să 
stabilim un plan de investiții prioritare, astfel încât să putem satisface 
nevoile imediate privind dotările cu echipamente medicale, dotările cu 
aparat de testare rapidă și, desigur, ventilatoarele cele atât de mult 
dorite și care lipsesc, în general, din spitalele noastre. Si când mă refer 
la programele de investiții ale instituțiilor subordonate, desigur, mă 
gândesc și la perioada prin care trecem, o perioadă în care 
manifestările culturale sunt restricționate, dacă nu chiar stopate, pe 
parcursul unei perioade extrem de îndelungate și nepredictibile ca timp, 
și probabil că vom putea identifica resurse financiare și în zona 
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respectivă, ca să venim în sprijinul celor trei unități sanitare. Vă 
mulțumesc. 
    Avram Costel: 
    Vreau să vin cu o completare și să spun în fața consiliului 
județean că duminică seara spitalul județean a semnat prima achiziție 
directă pentru un RT-PCR, care este mai mic și poate face 24 de teste 
în 24 de ore. Tot așa am continuat și am găsit, tot prin achiziție directă 
– în dimineața aceasta s-a terminat achiziția și se va cumpăra - un alt 
RT-PCR, care costă în jur de 500.000 lei și care va face, în 24 ore, 100 
de teste. Unii poate se întreabă de ce primul are numai un chit cu 100 
de teste. Așa a fost oferta, dar asta nu înseamnă că Spitalul Județean 
de Urgență nu va putea lua în continuare câte teste este nevoie. 
   Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, mulțumim, domnule administrator. Eu voiam să vă 
spun, dar amândoi mi-ați luat-o înainte, că avem în program o 
reanalizare a ceea ce înseamnă eforturile bugetare pe care le face 
consiliul județean, mai ales având în vedere perioada prin care trecem. 
Și o primă acțiune, în afară de cea despre care vorbeam – o 
reanalizare a bugetelor pe care le repartizăm unităților noastre 
subordonate – vă propun ca, în 6 aprilie, la orele 11,00, să avem o 
ședință extraordinară. Cei de la IT vor lua legătura, individual, cu 
fiecare dintre dumneavoastră, ședința o să o facem online, iar subiectul 
ședinței va fi  un lucru pentru care vă rog de acum și nu cred că o să fie 
vreo opoziție la treaba asta: să mărim cotizația la SALVITAL, de la 7, la 
10 lei. Repet: cei de la IT vor pune la punct platforma, în așa fel încât 
să nu fie nici un fel de încurcături în modul de a vota. Mulțumesc mult, 
iar în 6 aprilie, la orele 11,00, ne vedem online! 
 
  Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
  PREȘEDINTE, 
     Mircea Flaviu Bobora 

          SECRETAR GENERAL  
                AL JUDEȚULUI, 
    Daniel Dan 
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