
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului

Județean Hunedoara din data de 27 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.121/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat
de  îndată  și  s-a  întrunit  în  ședință  extraordinară,  în  sistem  de
videoconferință, în data de 27 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,  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  31  consilieri,
potrivit art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ședința este legal constituită. 
  Dau  cuvântul  secretarului  general  al  județului,  pentru  a
supune aprobării  dumneavoastră  procesul  verbal  încheiat  în  ședința
anterioară.

1



  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 21 aprilie 2020:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abţineri?

   Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  S-a  alăturat  plenului  și  domnul  consilier  județean  Popa
Mircea  Marcel,  astfel  încât  numărul  consilierilor  județeni  prezenți  în
continuare este 32.

x

  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnilor  consilieri,  permiteți-mi  să  vă  prezint  următorul
proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al

Județului Hunedoara  precum și virările de credite bugetare în cadrul
bugetului propriu, pe anul 2020;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri
şi cheltuieli pe anul 2020, ale unor instituţii aflate în subordinea şi
finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă  la
dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2020;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri
şi  cheltuieli  ale  spitalelor  publice  de  interes  județean,  precum  și
modificarea programului de investiții, anexă la buget,  pe anul 2020.

  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:
  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.  Vă
mulțumesc.
  Dan Daniel:
  Vă  informăm  că  toate  proiectele  de  hotărâre  ce  vor  fi
supuse votului dumneavoastră v-au fost puse la dispoziție împreună cu
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referatele de aprobare, rapoartele de specialitate ale compartimentelor
de  resort,  precum  și  de  avizele  comisiilor  de  specialitate,  în
conformitate  cu  dispozițiile  art.136  din  Ordonanța  de  Urgență  a
Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare.

I.

  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
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
(32).

II.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea
rectificării  bugetelor  de  venituri  şi  cheltuieli  pe  anul  2020,  ale  unor
instituţii  aflate  în  subordinea  şi  finanţarea  Consiliului  Judeţean
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,
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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  bugetelor  de
venituri şi cheltuieli pe anul 2020, ale unor instituţii aflate în subordinea
şi finanţarea Consiliului Judeţean 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 utilizării
fondului de rezervă  la dispoziţia Consiliului Judeţean 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 proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă
la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2020:

- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?

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

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea
rectificării  bugetelor  de  venituri  şi  cheltuieli  ale  spitalelor  publice  de
interes județean, 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.
  Toma Florian:
  Domnule președinte, aș avea o scurtă intervenție, dacă se
poate. Am văzut referatul compartimentului de specialitate din cadrul
aparatului  propriu  al  consiliului  județean,  prin  care  ni  se  solicită
alocarea unor fonduri, respectiv suma de 733.440 lei, pentru achiziția
de servicii  hoteliere – cazare și  hrană – pentru personalul  Spitalului
Județean  de  Urgență  Deva  și  al  Centrului  de  Îngrijire  Păclișa,  în
perioada 13 aprilie – 15 mai 2020 și o altă sumă, de 1.686.560 lei,
pentru  servicii  hoteliere  –  cazare  –  pentru  un  număr  de  200  cadre
medicale pe o perioadă de 30 de zile. Din punctul meu de vedere, aș fi
avut nevoie de o explicație, de o clarificare, mai bine spus. Cele 30 de
zile despre care se vorbește în partea a doua nu se suprapun peste
perioada 13 aprilie – 15 mai? Deoarece, în această perioadă ni s-au
cerut 733.440 lei pentru achiziții servicii hoteliere – cazare și hrană. Din
acest motiv aș dori niște clarificări privind cele două sume menționate
distinct, cu referire la perioada la care se referă.
  In  al  doilea  rând,  aș  solicita  executivului  o  transparență
totală în ceea ce privește achiziționarea serviciilor  de catering și  de
cazare,  astfel  încât  să  nu  mai  apară  în  mass  media,  așa  cum s-a
întâmplat în ultima perioadă, acuzații  privind lipsa de transparență a
consiliului  județean  în  selecția  furnizorilor,  precum  și  acuzații  că
selecția  furnizorilor  s-a  făcut după criterii  arbitrare.  Din  acest  motiv,
considerăm,  D.le  Președinte,  necesară, invitarea  la  discuție  sau  la
masa discuțiilor, a tuturor celor care pot oferi aceste servicii de catering
pentru personalul medical, iar noi să putem selecta oferta cea mai bună
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din punct de vedere al raportului calitate/preț, dar, mai ales, cea mai
bună ofertă din punctul de vedere a condițiilor în care se prepară și se
distribuie aceste produse alimentare.
   Eu  atât  am avut  de  spus.  Nu  se  pune  problema  să  nu
votăm acest  proiect  de hotărâre,  dar am avea nevoie de clarificările
privind sumele și  perioada la  care ele  se referă.   Și,  cu  îngăduința
dumneavoastră, înainte de a încheia ședința, aș mai avea o intervenție.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Cine poate să răspundă în legătură cu serviciile hoteliere?
  Avram Costel:
  Eu, domnule președinte! Deci, sunt două servicii hoteliere.
După cum știți, în momentul în care spitalul a ieșit din carantină, au fost
69 de persoane care au fost cazate la Hotel Sarmis. Aici vreau să fac o
paranteză:  Domnule  Toma,  am  avut  o  mare  problemă  cu  unitățile
hoteliere, care nu voiau să încheie contracte; toți se temeau de acești
oameni, că sunt bolnavi de COVID. Cu greu am găsit vreo cinci sau
șase unități hoteliere. A apărut Ordonanța Militară 8, dacă nu mă înșel,
care obliga ca personalul de la DGASPC să fie izolat acolo unde se
lucrează. Dar, acolo unde nu au fost locuri pentru personal, de exemplu
Păclișa, s-a găsit o altă soluție: o pensiune. Acolo au fost banii. Acesta
este și  motivul  pentru care apar  de două ori:  prima dată personalul
medical de la spitalul din Deva și cel de la DGASPC.
  Sunt de acord cu dumneavoastră și veți avea transparență
maximă, atât la serviciile de catering, cât și la serviciile hoteliere, și veți
vedea. In același timp, ca să nu mai aveți dubii, de la Hotel Sarmis și
de la Hotel Deva am primit răspunsul scris că nu vor să ofere servicii
de masă, pentru că erau puțini. Iar în momentul când au venit mai mulți
oameni la hotel, am primit o ofertă cu 70 lei. Noi am făcut achiziția cu
55. Din câte cunosc eu, 55 este mai mic decât 70.
  Dar, în același timp, domnule Toma, au fost mari probleme,
atât la serviciile hoteliere, cât și la catering. Toți știind că statul plătește
230 lei de persoană pentru cazare și 70 lei pentru masă, toți încercau
să  ia  pe  cameră  600  lei,  știind  că  plătește  Statul  Român.  Le-am
explicat că nu plătește Statul Român, ci Consiliul Județean Hunedoara.
A fost o unitate hotelieră unde 100 lei  era camera cu mic dejun, iar
acum cerea  500  lei  pentru  cazare.  Unii  voiau  să  se  îmbogățească
profitând de această boală. Dar veți avea toate actele și veți vedea că a
fost o transparență maximă.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnule  Toma,  vă  propun  să  faceți  o  vizită  la  consiliul
județean și toate documentele vă stau la dispoziție.
  Toma Florian:
  Mulțumesc,  domnule  președinte!  Nu am pus sub semnul
neîncrederii  activitatea  dumneavoastră,  ci  am  solicitat  o  maximă
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transparență, pentru că în spațiul public, în mass media, apar lucruri
care ne acuză și aș vrea ca aceste acuzații să nu mai poată fi făcute.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Am înțeles.  Mai  mult  de  atât,  să  vă punem la  dispoziție
toate documentele, nu cred că există transparență mai mare.
  Nemaifiind  alte  intervenții  în  legătură  cu  acest  punct,  se
supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetelor  de  venituri  şi  cheltuieli  ale  spitalelor  publice  de  interes
județean,  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).

x

  Toma Florian:
  In ultima perioadă, toată atenția și toată grija noastră, așa
cum era și normal, s-a îndreptat către luarea măsurilor de protecție a
populației  împotriva  acestui  virus.  Dar  să  nu  uităm  că  și  viața
economică trebuie să meargă mai departe! Iar noi, la nivelul județului
Hunedoara, avem o investiție din fonduri  europene în derulare. Este
vorba de drumul județean Hunedoara-Călan. Ne-ar interesa stadiul în
care  se  află  lucrările.  Domnule  președinte,  am  dori  ca  echipa  de
implementare să ne informeze cu privire la stadiul acestor lucrări,  la
plățile efectuate și, desigur, dacă există riscul de depășire a termenelor
asumate. Vă mulțumesc!
  Bobora Mircea Flaviu:
  Am  înțeles  și  veți  primi  un  raport  de  la  unitatea  de
implementare a proiectului. 
  Ivăniși Maria:
  Domnule președinte, aș avea și eu o intervenție, dacă se
poate.  Am votat  cu  tot  sufletul  aceste  proiecte,  prin  care  susținem
spitalul  județean.  V-aș  ruga  frumos,  așa  cum  ați  promis  în  ultima
ședință,  să găsim soluții  pentru a susține și  spitalele suport COVID.
Este o situație destul de grea, și ei au nevoie de finanțare, poate găsim
acea soluție prin care să-i putem susține și pe ei. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Am înțeles, doamna Ivăniși, și vreau să vă spun că  discuții
în acest sens am avut și cu domnul vicepreședinte Vasilescu, și cu o
parte din dumneavoastră. Am făcut intervenții și la Ministerul Sănătății
și  am  încercat  să-i  lămurim  cu  privire  la  necesitatea  suplimentării
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fondurilor și pentru spitalele non-COVID. Și mai mult decât atât, pentru
că  există  Ordonanța  Guvernului  nr.51/2020,  care  e  în  procedură
parlamentară,  parlamentarii  noștri  vor  susține  această  procedură
parlamentară, în așa fel încât să fie decontate toate sumele care au
fost cheltuite pentru acest COVID. 
  De  asemenea,  am  trimis  către  primăriile  din  județul
Hunedoara  o  adresă  în  care  îi  rugam,  în  vederea  propunerii  unei
inițiative  legislative,  să  vină  în  sprijinul  autorităților  publice  în  lupta
pentru combaterea și prevenirea infecției cu COVID 19. Solicitam ca
până în 24 aprilie să primim o fundamentare a cheltuielilor care s-au
făcut  pentru  combaterea  COVID.  De asemenea,  cheltuielile  amintite
urmează să fie centralizate și comunicate Comisiei de buget-finanțe din
Parlamentul României, în vederea promovării unui act normativ care va
avea ca scop sprijinirea unităților  administrativ-teritoriale,  în  vederea
asigurării  necesarului  pentru  combaterea  și  prevenirea  răspândirii
COVID 19.
  Am primit răspuns la această solicitare doar de la Primăria
Hunedoara, care ne-a comunicat că suma cheltuită este de 287.044 lei
și,  totodată  ne  informau  că,  pentru  acest  scop  de  recuperare  a
cheltuielilor, au făcut o solicitare și la Prefectură, în vederea depunerii
de către țara noastră a unei posibile solicitări de finanțare din fondul de
solidaritate  al  Uniunii  Europene.  Continuăm  demersurile  către
Ministerul Sănătății și sperăm că Ordonanța Guvernului nr.51/2020 va
trece  de  Parlamentul  României  în  mod  favorabil.  Vă  asigurăm  că
aceste cheltuieli vor fi recuperate.
  In  același  timp,  vreau  să  vă  spun  că  nu  o  să  neglijăm
încercările de a obține aceste fonduri și de a ne gândi tot timpul la ceea
ce înseamnă posibilitatea de suport. Dar, vă rog mult, rugați-i pe domnii
primari să ne dea răspuns la adresa pe care am trimis-o în 23 aprilie,
cu fundamentarea cheltuielilor  făcute  pentru  combaterea COVID 19.
Dar  să  fiți  convinsă,  doamna  Ivăniși,  că  nici  un  moment  nu  o  să
neglijăm aspectul acesta.
  Dacă  nu  mai  sunt  alte  probleme,  vă  mulțumesc  pentru
prezența  online  și  vă  anunț  că  ședința  ordinară  va  avea  loc  în  30
aprilie, orele 11,00, iar comisiile în aceeași zi, la orele 9,00.
  
  Ordinea  de  zi  fiind  epuizată,  se  declară  închise  lucrările
ședinței.

  PRESEDINTE,
       Mircea Flaviu Bobora
  SECRETAR GENERAL 

     AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan
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