
1 
 

ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 22 octombrie 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.291/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat și s-a întrunit în ședință ordinară, în sistem de 
videoconferință, în data de 22 octombrie 2020, orele 11,00. 
     La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: 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, 
Chivu Cristina, 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, 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. 
    Lispește de la ședință domnul consilier județean Pârvan Ilie. 
         Ședința este condusă de domnul președinte Bobora Mircea 
Flaviu. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Întrucât sunt prezenţi 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 
extraordinară din data de 15 octombrie 2020: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- 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 aprobarea tarifelor de călătorie pentru 
serviciul de transport public județean de persoane prin curse 
regulate, în județul Hunedoara; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.87/2020 a 
Consiliului Județean Hunedoara privind solicitarea trecerii unor 
imobile din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul 
public al Județului Hunedoara; 

4. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.105/2020 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții ,,Lift exterior la 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara”; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al Județului Hunedoara pe anul 2020; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Serviciului Public Județean 
Salvamont; 

7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
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exercițiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2020; 

8. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean 
Hunedoara pe trimestrul III 2020; 

9. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru 
trimestrul III 2020. 

    In conformitate cu prevederile art.135 alin.6 și 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: 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a 
circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe 
perioada iernii 2020-2021, respectiv de la data de 15.11.2020 
până la data de 31.03.2021; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de 
acțiune pe timpul iernii 2020-2021, de la 15.11.2020 până la 
31.03.2021, pentru drumurile aflate în administrarea Consiliului 
Județean Hunedoara. 

    Supun la vot proiectul ordinii de zi astfel suplimentat: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32). 
 
    Dan Daniel: 
    Vă informăm că toate proiectele de hotărâre ce vor fi 
supuse votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile art.136 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fiind însoțite de 
referatele de aprobare, rapoartele de specialitate ale compartimentelor 
de resort și de avizele comisiilor de specialitate, 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Proiectele de hotărâre din ordinea de zi vor fi supuse votului 
dumneavoastră în ansamblul lor, cu excepția eventuală a unui articol în 
care sunt formulate amendamente sau care necesită dezbateri.  
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I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor 
de călătorie pentru serviciul de transport public județean de persoane 
prin curse regulate, în județul 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 
avizul 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, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de 
călătorie pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 
curse regulate, în județul Hunedoara: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
de voturi exprimate la acest punct este 31. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

II. 
 

      Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu. 
    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. 



5 
 

    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă avizul 
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, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, 
statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32) 
 
 
 

 
III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii nr.87/2020 a Consiliului Județean Hunedoara privind 
solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al Municipiului Deva 
în domeniul public 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 Circo Aurel Vasile prezintă avizul 
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, pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
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nr.87/2020 a Consiliului Județean Hunedoara privind solicitarea trecerii 
unor imobile din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul 
public al Județului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind abrogarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.105/2020 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții 
„Lift exterior la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Județul 
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 avizul 
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, pe articole, proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.105/2020 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Lift exterior 
la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara”: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31. 
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- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării 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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
VI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Serviciului 
Public Județean Salvamont. 
    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, 



8 
 

agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
avizul 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, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Serviciului Public 
Județean Salvamont: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
VII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat 
la închiderea exercițiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul 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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului 
anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
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secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2020: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
VIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Județean Hunedoara pe trimestrul III 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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea 
execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean 
Hunedoara pe trimestrul III 2020: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
IX. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean 
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Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru 
trimestrul III 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 avizul 
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, pe articole, proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea 
execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul III 
2020: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
închiderii temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri 
județene pe perioada iernii 2020-2021, respectiv de la data de 
15.11.2020 până la data de 31.03.2021. 
    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 avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 



11 
 

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, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea închiderii 
temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene 
pe perioada iernii 2020-2021, respectiv de la data de 15.11.2020 până 
la data de 31.03.2021: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
operativ de acțiune pe timpul iernii 2020-2021, de la 15.11.2020 până 
la 31.03.2021, pentru drumurile aflate în administrarea 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 avizul 
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, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
operativ de acțiune pe timpul iernii 2020-2021, de la 15.11.2020 până 
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la 31.03.2021, pentru drumurile aflate în administrarea Consiliului 
Județean Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
 
 
 
  PREȘEDINTE,   SECRETAR GENERAL 
    Mircea Flaviu Bobora       AL JUDEȚULUI, 
        Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCC 


