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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 26 februarie 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.50/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat și s-a întrunit în ședință ordinară în data de 26 februarie 2020, 
orele 1200, în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
     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, 
Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc 
Eduard, Gherman Petre Lucian, Hirghiduși Ion, 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 invitați participă administratorul public al 
județului, directorii și șefii serviciilor din cadrul aparatului de 
specialitate,  cât și  ai instituțiilor din subordinea Consiliului Județean 
Hunedoara, reprezentanți ai presei. 
    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 31 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 3 februarie 2020: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 

 
 
 

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 constatarea încetării de drept înainte 
de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al 
domnului Vlad Ovidiu; 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 
modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin 
servicii regulate, în județul Hunedoara; 
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a 
membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara 
în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică 
pentru ocuparea posturilor vacante de Șef secţie Pneumologie, Șef 
secţie Urologie, Șef Laborator recuperare, medicină fizică şi 
balneologie, Șef Serviciul pentru prevenirea infecțiilor asociate 
asistenței medicale, Șef secţie Oncologie medicală și Șef secţie Boli 
infecțioase la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității 
de Asistență Medico - Socială Baia de Criș; 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru ocuparea funcţiei de 
director financiar-contabil la Spitalul Județean de Urgență Deva; 
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în 
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comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru ocuparea funcţiei de 
director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru ocuparea funcţiei de 
director medical la Spitalul Județean de Urgență Deva; 
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru ocuparea funcţiei de 
director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea tronson 
de aducțiune a apei potabile Baniu – Dobra, comuna Dobra”; 
12. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Bretean Dorel-
Ovidiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
Hunedoara; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023;  
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2022 ale 
instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara;  
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 ale spitalelor 
publice de interes județean; 
16. Proiect 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 în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe 
anul 2020; 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru 
anul bugetar 2020; 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar 
Judeţean Hunedoara în vederea finanţării şi organizării în comun a 
olimpiadelor și a concursurilor şcolare județene în anul 2020; 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al 
Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în 
condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2020; 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru 
finanțările nerambursabile din bugetul propriu al județului a programelor 
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și proiectelor  din domeniile cultură, inclusiv cultură scrisă,  sport, 
tineret, culte religioase, inițiate de asociații, fundații, unități de cult, 
precum și constituirea Comisiei de evaluare și selecție și a Comisiei de 
soluționare a contestațiilor; 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor 
social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de 
învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru 
semestrul II al anului școlar 2019 – 2020; 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului 
constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL; 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe 
clădiri de interes public – sediul Consiliului Județean Hunedoara, Deva, 
județ Hunedoara; 
24. Proiect de hotărâre privind încetarea administrării Parcului de 
Afaceri Simeria de către Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a 
Județului Hunedoara (ADEH); 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului 
Județean Hunedoara pentru anul 2020; 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2020 al SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani; 
28. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de 
onoare al județului Hunedoara” domnului Marian Boboc, scriitor și 
publicist; 
29. Întrebări, interpelări 
    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 modificarea ordinii de zi astfel: 

A. Retragerea de pe ordinea de zi a punctului 23 – proiect de 
hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe 
clădiri de interes public – sediul Consiliului Județean Hunedoara, 
Deva, județ Hunedoara”. 

B. Suplimentarea ordinii de zi cu încă trei proiecte de hotărâre: 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 

temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Reparații și 
modernizare a sediului Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara situată în municipiul Deva, 
Bulevardul Iuliu Maniu nr.18”; 
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției anuale 
a Consiliului Județean Hunedoara către Asociația Salvital 
Hunedoara pe anul 2020; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri județene aflate în administrarea 
Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020.  

    Toma Florian: 
    Întrucât constatăm că pe ordinea de zi, la partea de 
suplimentare, apare un proiect de hotărâre privind programul de lucrări 
de întreținere și reparații drumuri județene, un proiect de hotărâre care 
nu ne-a fost pus la dispoziție în timp util. Chiar acum, dacă cineva 
dorește să acceseze site-ul consiliului județean, poate face acest lucru 
și îl regăsește doar sub formă de titlu, fără documentele aferente. Nu 
am avut timp să-l parcurgem, nu am avut timp să îl analizăm și nici în 
comisii nu ne-a fost detaliat, motiv pentru care vă rugăm să-l retrageți 
sau să nu-l cuprindeți la partea de suplimentări, urmând ca acest punct 
să-l discutăm într-o ședință extraordinară sau cum dorește executivul. 
Pentru că este un punct extrem de important și am cerut de 
nenumărate ori, am avut câteva intervenții pe modul în care se 
repartizează aceste sume. 
    Iovănescu Alin Cosmin: 
    Domnule președinte, pot să intervin o secundă? Știm că l-
am primit cu întârziere, dar la comisia economică, care a avut ședință 
puțin înainte de începerea ședinței de plen, colegii consilieri PNL au 
fost de acord, au semnat și au dat aviz favorabil. Nu știu ce s-a 
întâmplat între timp, dacă nici colegul nostru, șeful de grup al PNL nu 
știe.  
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
    Domnule președinte, s-au făcut mențiuni asupra acestui … 
Nu știu, poate nu au ajuns la urechile dumneavoastră. Noi ne-am spus 
punctul de vedere că, de principiu, în cazul în care ajung în timp util 
aceste materiale, să le putem analiza. Dar domnul Toma a accesat 
acest site și v-a adus la cunoștință că nu sunt. Haideți să nu polemizăm 
așa! Eu cred că e benefic pentru toată lumea, și pentru conducerea 
consiliului județean, ca acest punct propus pentru ordinea de zi să fie 
tratat cu maximă responsabilitate. 
    Toma Florian: 
    Stimați colegi, inițiatorul poate decide, nu decidem noi, în 
sală! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Corect! Ce părere aveți? Alte păreri? Da. 
    Supunem la vot proiectul ordinii de zi cu modificările pe 
care vi le-am propus, adică retragerea punctului 23 și suplimentarea cu 
încă trei proiecte de hotărâre: 
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    S-a alăturat plenului domnul consilier județean Hodor Petru, 
astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare este 32. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi pentru și 14 
abțineri (Toma Florian, Bărbulescu Mariana, Antal Liviu Marius, Chirilă 
Ioan Nicolaie, Gherman Petre Lucian, Popescu Valentin, Mutulescu 
Marius, Oprișa Ioan Florin, Șimon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, 
Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza Florin, Popescu Viorica). 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea 
încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier județean al domnului Vlad Ovidiu. 
    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, pe articole, proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de 
drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier 
județean al domnului Vlad Ovidiu: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constatarea 
încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier județean al domnului Vlad Ovidiu, în ansamblul său: 
 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier contra 
cost de persoane prin servicii regulate, în județul Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de 
persoane prin servicii regulate, în județul Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier contra 
cost de persoane prin servicii regulate, în județul Hunedoara, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului 
Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, 
practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de Șef secţie 
Pneumologie, Șef secţie Urologie, Șef Laborator recuperare, medicină 
fizică şi balneologie, Șef Serviciul pentru prevenirea infecțiilor asociate 
asistenței medicale, Șef secţie Oncologie medicală și Șef secţie Boli 
infecțioase la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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, pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea membrului 
titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean 
Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau 
clinică pentru ocuparea posturilor vacante de Șef secţie Pneumologie, 
Șef secţie Urologie, Șef Laborator recuperare, medicină fizică şi 
balneologie, Șef Serviciul pentru prevenirea infecțiilor asociate 
asistenței medicale, Șef secţie Oncologie medicală și Șef secţie Boli 
infecțioase la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva: 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Primele două articole ale acestui proiect de hotărâre se vor 
adopta prin vot secret. La primul articol, vă rog să faceți propuneri 
pentru desemnarea unui membru titular în această comisie! 
    Suciu Ancuța Elena: 
    Domnule președinte, grupul de consilieri al PDS îl propune 
ca membru titular în comisia de examen pe domnul Toncean Blaga 
Tudor-Bogdan. 
    Toma Florian: 
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    Domnule președinte, având în vedere că este vorba despre 
personal de specialitate din aparatul propriu al consiliului județean, 
grupul de consilieri al PNL nu va face propuneri. 
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, în temeiul art.243 alin.1 lit.k din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general al județului, asistat de 
comisia de numărare a voturilor (comisia de validare), procedează la 
numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care 
prezintă plenului procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta 
rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 32 voturi, 32 pentru 
domnul Toncean Blaga Tudor-Bogdan. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    La art.2, vă rog să faceți propuneri pentru un membru 
supleant în comisia de examinare! 
     Suciu Ancuța Elena: 
    Domnule președinte, grupul consilierilor PSD o propune ca 
membru titular în comisia de examen pe doamna Josan Carmen 
Daniela. 
    Toma Florian: 
    Domnule președinte, grupul consilierilor PNL nu are alte 
propuneri. 
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, în temeiul art.243 alin1 lit.k din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general al județului, asistat de 
comisia de numărare a voturilor (comisia de validare), procedează la 
numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care 
prezintă plenului procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta 
rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 32 voturi, 32 pentru 
doamna Josan Carmen Daniela. 
    Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
    Ultimele două articole se adoptă prin vot deschis: 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea 
membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului 
Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, 
practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de Șef secţie 
Pneumologie, Șef secţie Urologie, Șef Laborator recuperare, medicină 
fizică şi balneologie, Șef Serviciul pentru prevenirea infecțiilor asociate 
asistenței medicale, Șef secţie Oncologie medicală și Șef secţie Boli 
infecțioase la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

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

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Baia de Criș. 
      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, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Baia de Criș 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Baia de Criș, 
în ansamblul său:   

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

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

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru 
ocuparea funcţiei de director financiar-contabil la Spitalul Județean de 
Urgență Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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, pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru 
ocuparea funcţiei de director financiar-contabil la Spitalul Județean de 
Urgență Deva: 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Primele două articole se vor adopta prin vot secret. La art.1, 
vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui membru în comisia 
de concurs! 
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    Rus Lucian Ioan: 
    Domnule președinte, din partea grupului consilierilor PSD 
dorim să-l propunem pentru comisia de concurs pe domnul Toncean 
Blaga Tudor-Bogdan. 
    Toma Florian: 
    Fiind vorba de personal din aparatul de specialitate al 
consiliului județean, propunerea este susținută și de grupul PNL.     
  După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, în temeiul art.243 alin1 lit.k din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general al județului, asistat de 
comisia de numărare a voturilor (comisia de validare), procedează la 
numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care 
prezintă plenului procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta 
rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 30 voturi, 30 pentru 
domnul Toncean Blaga Tudor-Bogdan. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
    La art.2, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui 
membru în comisia de soluționare a contestațiilor! 
    Rus Lucian Ioan: 
    Domnule președinte, grupul consilierilor PSD o propune pe 
doamna Josan Carmen Daniela. 
    Toma Florian: 
    Fiind vorba de personal din aparatul de specialitate al 
consiliului județean, propunerea este susținută și de grupul PNL.   
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, în temeiul art.243 alin1 lit.k din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general al județului, asistat de 
comisia de numărare a voturilor (comisia de validare), procedează la 
numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care 
prezintă plenului procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta 
rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 30 voturi, 30 pentru 
doamna Josan Carmen Daniela. 
    Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
     Ultimul articol se adoptă prin vot deschis: 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru 
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ocuparea funcţiei de director financiar-contabil la Spitalul Județean de 
Urgență Deva, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

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

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru 
ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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, pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru 
ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu: 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Primele două articole se vor adopta prin vot secret. La art.1, 
vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui membru în comisia 
de concurs! 
    Dimulescu Rodica: 
    Domnule președinte, pentru comisia de concurs îl propun 
pe domnul Toncean Blaga Tudor-Bogdan. 
    Toma Florian: 
    Având în vedere că propunerea vine din aparatul de 
specialitate, grupul de consilieri PNL susține această propunere. 
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, în temeiul art.243 alin1 lit.k din Ordonanța de Urgență a 
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Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general al județului, asistat de 
comisia de numărare a voturilor (comisia de validare), procedează la 
numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care 
prezintă plenului procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta 
rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 31 voturi, 31 pentru 
domnul Toncean Blaga Tudor-Bogdan. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
    La art.2, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui 
membru în comisia de soluționare a contestațiilor! 
    Dimulescu Rodica: 
    Domnule președinte, pentru comisia de soluționare a 
contestațiilor o propunem pe doamna Josan Carmen Daniela. 
  Toma Florian: 
    Domnule președinte, grupul de consilieri PNL susține 
această propunere. 
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, în temeiul art.243 alin1 lit.k din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general al județului, asistat de 
comisia de numărare a voturilor (comisia de validare), procedează la 
numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care 
prezintă plenului procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta 
rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 31 voturi, 31 pentru 
doamna Josan Carmen Daniela. 
    Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
     Ultimul articol se adoptă prin vot deschis: 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- IÎmpotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru 
ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru 
ocuparea funcţiei de director medical la Spitalul Județean de Urgență 
Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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, pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru 
ocuparea funcţiei de director medical la Spitalul Județean de Urgență 
Deva: 
   Domnul consilier județean Mutulescu Marius lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 31. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Primele două articole se vor adopta prin vot secret. La art.1, 
vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui membru în comisia 
de concurs! 
    Rus Lucian Ioan: 
    Domnule președinte, din partea grupului consilierilor PSD 
dorim să-l propunem pentru comisia de concurs pe domnul Toncean 
Blaga Tudor-Bogdan. 
    Toma Florian: 
    Fiind vorba de personal din aparatul de specialitate al 
consiliului județean, propunerea este susținută și de grupul PNL.     
  După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, în temeiul art.243 alin1 lit.k din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general al județului, asistat de 
comisia de numărare a voturilor (comisia de validare), procedează la 
numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care 
prezintă plenului procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta 
rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 31 voturi, 31 pentru 
domnul Toncean Blaga Tudor-Bogdan. 
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    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
    La art.2, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui 
membru în comisia de soluționare a contestațiilor! 
    Rus Lucian Ioan: 
    Domnule președinte, grupul consilierilor PSD o propune pe 
doamna Josan Carmen Daniela. 
    Toma Florian: 
    Fiind vorba de personal din aparatul de specialitate al 
consiliului județean, propunerea este susținută și de grupul PNL.   
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, în temeiul art.243 alin1 lit.k din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general al județului, asistat de 
comisia de numărare a voturilor (comisia de validare), procedează la 
numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care 
prezintă plenului procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta 
rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 30 voturi, 30 pentru 
doamna Josan Carmen Daniela. 
    Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
     Ultimul articol se adoptă prin vot deschis: 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru 
ocuparea funcţiei de director medical la Spitalul Județean de Urgență 
Deva, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

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

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru 
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ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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, pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru 
ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad: 
    Domnul consilier județean Mutulescu Marius lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 31. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Primele două articole se vor adopta prin vot secret. La art.1, 
vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui membru în comisia 
de concurs! 
    Circo Aurel Vasile: 
    Îl propunem pe domnul Toncean Blaga Tudor-Bogdan. 
    Toma Florian: 
    Susținem această propunere. 
    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, în temeiul art.243 alin1 lit.k din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general al județului, asistat de 
comisia de numărare a voturilor (comisia de validare), procedează la 
numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care 
prezintă plenului procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta 
rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 30 voturi, 30 pentru 
domnul Toncean Blaga Tudor-Bogdan. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
    La art.2, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui 
membru în comisia de soluționare a contestațiilor! 
    Circo Aurel Vasile: 
    O propunem pe doamna Josan Carmen Daniela. 
    Toma Florian: 
    Susținem și această propunere. 
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    După consemnarea propunerilor și exercitarea votului 
secret, în temeiul art.243 alin1 lit.k din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, secretarul general al județului, asistat de 
comisia de numărare a voturilor (comisia de validare), procedează la 
numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votării, după care 
prezintă plenului procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta 
rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 30 voturi, 30 pentru 
doamna Josan Carmen Daniela. 
    Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
     Ultimul articol se adoptă prin vot deschis: 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru 
ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

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

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al 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. 
    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 
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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, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu: 
    Domnul consilier județean Mutulescu Marius lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 31. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

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

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva. 
    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. 
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    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, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva: 
    Domnul consilier județean Mutulescu Marius lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 31. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 
 

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitarea tronson de aducțiune a apei potabile Baniu – Dobra, 
comuna Dobra”. 
    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, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitarea tronson de aducțiune a apei potabile Baniu – Dobra, 
comuna Dobra”: 
    Domnul consilier județean Mutulescu Marius lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 31. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitarea tronson de aducțiune a apei potabile Baniu – Dobra, 
comuna Dobra”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

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

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea domnului 
Bretean Dorel-Ovidiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică Hunedoara. 
    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, pe articole, proiectul de hotărâre privind validarea domnului 
Bretean Dorel-Ovidiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică Hunedoara: 
    Domnul consilier județean Mutulescu Marius lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 31. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea 
domnului Bretean Dorel-Ovidiu ca membru al Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020 și estimările pe 
anii 2021 – 2023. 
    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. 
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Dragi colegi, știm cu toții ce eforturi am depus ca să 
preluăm cetățile dacice din Munții Orăștiei.  A fost un proiect important, 
probabil cel mai important proiect al consiliului județean, că prea multe 
realizări, din păcate, nu avem.  
    Am făcut o analiză și, bineînțeles că în prealabil m-am 
consultat cu domnul președinte, numai că tot ceea ce am discutat nu s-
a materializat în bugetul care a fost prezentat. Am făcut o analiză, 
inclusiv un referat de necesitate în care am pus minimum minimorum 
pentru cheltuielile necesare. 
    Avem patru cetăți și fiecare din cele patru cetăți trebuie să 
fie păzită. Nu pot să fie păzite noaptea de un om, trebuie să fie doi, 
cum sunt normele în  vigoare. Deci doi oameni de fiecare cetate, ca să 
asigure paza, și câte un angajat al nostru, care să răspundă de acea 
cetate. La Costești am pus două persoane, pentru că acolo vrem să 
taxăm; este jos, este aproape și din cauza asta putem să-l și taxăm. La 
celelalte, probabil, veniturile pe care le-am obține nu ar acoperi nici 
măcar costurile cu persoana respectivă, pe care am plăti-o ca să 
încaseze.  
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    Deci, în urma acestor analize, am mai pus cheltuieli 
necesare asigurării întreținerii spațiilor verzi, pentru că trebuie să 
igienizăm; avem nevoie de un minim de dotări necesare: o 
motocositoare, un trimer, un motoferăstrău, o suflantă cu aer, și o casă 
de marcat pentru Costești, pentru că numai acolo putem să taxăm. Mai 
avem cheltuieli cu grupurile sanitare; trebuie să avem câte un grup 
sanitare, că nu putem să-i ducem pe turiști acolo și să meargă în 
pădure.  
    Toate aceste cheltuieli, minimum minimorum, fără să facem 
nici un fel de intervenții înseamnă puțin peste două milioane lei. Am 
solicitat această sumă, dar foarte greu am reușit să obținem 500 mii lei. 
Ne trebuie două milioane. Cu 500 mii putem funcționa doar trei luni, 
atât iese. Ne-am lăudat cu toții, știți că vuia la vremea respectivă toată 
media locală și națională, toată lumea se bătea cu pumnul în piept ce 
mare realizare am avut. Acum, când să venim să alocăm resursele 
necesare pentru acest monument UNESCO, care pentru județul 
Hunedoara este o mândrie și spunem că suntem și români, iar pe 
deasupra acesta este leagănul românismului, astăzi refuzăm să 
alocăm resursele necesare. Gândiți-vă că la 300 de milioane, noi nu 
găsim nici măcar 4-5milioane să alocăm pentru aceste cetăți. 
    De asemenea, la Regia, deși am avut DALI aprobat anul 
trecut, de către dumneavoastră, în ședința de consiliu județean, nu s-
au mai alocat bani ca să continuăm și să facem PT și DE. Am preluat 
acest monument din 2012; sunt de atunci 8 ani de zile și încă nu avem 
investițiile necesare pentru conservarea și protejarea acestui 
monument UNESCO.  
    Am discutat cu președintele și am hotărât să punem în 
proiectul de buget două proiecte tehnice: 1. Pentru fortăreață, pentru că 
am găsit posibilitatea să finanțăm prin fonduri norvegiene; este un 
proiect de 14.500.000 lei, este trecut de faza administrativă, este 
declarat eligibil în faza administrativă și acum suntem în faza de 
evaluare a proiectului tehnic. Si, pentru că acum doi ani de zile a avut 
loc o alunecare de teren și a fost afectată atât terasa a unsprezecea, 
cât și terasa a zecea, lucrare pe care o preia INP prin fondul lor de 
urgență pentru stabilizarea celor două terase, mai avem zidul dintre 
cele două terase, pentru care trebuie să facem proiect tehnic, pentru 
că, dacă nu avem PT, nu avem cum să trecem mai departe.  
    Deci este vorba de 475.000 lei pentru PT și DE la fortăreață 
și 575.000 lei pentru zidul de sprijin dintre terasa a unsprezecea și a 
zecea și pentru altarul de andezit. Dintr-o dată, am văzut că s-au tăiat 
acești bani, fără ca să fiu încunoștiințat. Am văzut, pur și simplu, când 
mi-au dat materialele de lucru. Deci vedeți cu cât respect tratăm noi 
ceea ce  spunem că este atât de important și o realizare atât de mare a 
noastră. 
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    De asemenea, aș vrea să vă spun că Serviciul public de 
administrare a monumentelor istorice are cel mai mic buget dintre toate 
instituțiile. Are același buget pe care l-a avut în anul 2016. Ei sunt 
condamnați tot timpul, pentru că obțin venituri. De la 224 mii, care au 
fost veniturile în anul 2016, au ajuns anul trecut la venituri de 850.000. 
Și-au prognozat anul trecut venituri de 650.000 și au obținut un 
excedent de 200.000. Au ajuns la 850.000 și au fost penalizați pentru 
că au obținut venituri prea mari și atunci execuția bugetară din anul 
precedent le-a arătat că au cheltuit mult mai puțin. 
    Dragi colegi, din păcate, chiar dacă avem realizări, nu ne 
batem joc de ele. Noi ne batem joc de ele și uitați-vă la sumele care s-
au alocat: 1.750.000 pentru SPAMI, 500.000 pentru trei luni de zile și 
475.000 doar pentru proiectul tehnic. Dacă așa tratăm noi, aceasta 
este responsabilitatea consiliului județean pentru un monument de o 
asemenea amploare, nu știu de ce l-am luat. Rugămintea mea este să 
alocăm sumele necesare, astfel încât să putem să funcționăm în acest 
an. Și, de asemenea, să nu ne batem joc; dacă le-am luat, să facem 
investițiile necesare, în primul rând la Regia și pe urmă la toate 
celelalte. Mulțumesc! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnul Vasilescu a prezentat cu exactitate suma de 
1.750.000 alocată pentru SPAMI. Cei 1.750.000 i-am alocat după ce 
am avut o discuție cu dânsul, pentru că nu am suplimentat fără a 
discuta cu dânsul. Fondurile norvegiene sunt în evaluare; e vorba de 
un proiect tehnic de 475.000. La preluare cetăți încă nu e finalizat 
protocolul de preluare; nici nu știu dacă legea e promulgată. Și 500.000 
sunt pentru faza inițială a demarării lucrărilor de acolo. Iar pentru terasa 
10-11 nu avem sursă de finanțare, pentru că a face PT fără a avea 
sursă de finanțare e extrem de complicat.  
    Nu doresc să vă mai spun decât că merite indiscutabile are 
domnul Vasilescu vizavi de ceea ce înseamnă monumentele istorice, 
de modul în care se zbate pentru obținerea fondurilor pentru 
monumentele istorice. Dar, în condițiile în care bugetul este cu mai bine 
de 30% mai mic decât cel de anul trecut, trebuie să ne gândim 
echilibrat la modul de desfășurare a activității tuturor subordonatelor 
consiliului județean. Să nu aveți impresia că cineva e deranjat de 
poziția domnului Vasilescu, care – mai mult sau mai puțin – are un grad 
de obiectivitate vizavi de necesitățile care trebuie acoperite și de 
eforturile care trebuie făcute în continuare pentru conservarea acestor 
monumente istorice. Dar, repet, nu au fost fonduri care să creeze 
funcționalitatea întregului sistem de subordonate ale consiliului 
județean. 
    Sigur, urmează rectificarea, pentru că nu se poate să 
rămânem cu bugetul la nivelul acesta, și decizia va fi, în momentul 
respectiv, sunt absolut sigur, pentru o focusare pe ceea ce înseamnă 
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proiectele de conservare a tot ce înseamnă patrimoniu național. 
Mulțumesc mult. 
    Toma Florian: 
    Am fost contemporan cu toate eforturile pe care acest for 
le-a realizat pentru preluarea în administrare a acestui patrimoniu 
UNESCO. Știm cât de greu a fost, știm câte demersuri au trebuit 
făcute. Astăzi suntem puși în situația de a administra acest patrimoniu 
și de a pune în valoare și de a proteja ceea ce mai există și a mai 
rămas din acest patrimoniu.  
    Efortul consiliului județean trebuie să fie conjugat și trebuie 
să tratăm cu aceeași unitate de măsură tot ceea ce înseamnă 
administrarea județului, de la patrimoniu și până la lucrări de investiție. 
Perfect ați sesizat dumneavoastră că nu se termină lumea acum și că 
vom avea o rectificare de buget. Da, solicitarea venită pentru protejarea 
și punerea în valoare a acestui monument UNESCO se referă la 
întocmirea unor documentații tehnice de proiectare, pe care nu le 
putem amâna pentru lunile iulie-august, pentru că amânăm inclusiv 
execuția. Și atunci, grupul de consilieri județeni ai PNL vine către 
consiliul județean cu un amendament, pe care vă rugăm să-l 
consemnați și să-l supuneți la vot, susținând din capul locului că la 
rectificarea de buget vom repune la locul lor sumele despre care vom 
vorbi acum.  
    Așadar, grupul de consilieri județeni PNL propune ca, de la 
Capitolul 7402-Protecția mediului să se diminueze cu 543.000 lei suma 
alocată pentru cofinanțarea proiectului „Modernizare infrastructură apă 
și apă uzată Valea Jiului – Pas Vulcan”, rămânând doar un milion de lei 
la acest capitol, iar cei 543.000 lei îi vom transfera la capitolul 6702-
Cultură, recreere și religie, la alte cheltuieli de investiții, adăugând lit.e 
pentru Proiect tehnic, detalii de execuție și verificare tehnică proiect 
tehnic „Zid sprijin și amenajare zonă Soare de Andezit”. In acest fel nu 
modificăm calculele pe buget, ne angajăm că vom veni cu sumele 
necesare pe un proiect în derulare și într-un timp util, ca să nu 
împiedicăm desfășurarea și derularea proiectului din Valea Jiului, dar – 
în același timp -  derulăm și procedura de achiziție a proiectului tehnic 
și a documentației de care este nevoie pentru a pune în valoare și a 
proteja acest patrimoniu UNESCO, repet: fără a încurca prevederile 
bugetare, așa cum au fost gândite. Pentru că mult mai ușor putem 
rectifica în iulie pe o execuție pe un șantier, decât să demarăm 
procedura de achiziție a documentației în iulie, intrând cu execuția în 
iarnă.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Mulțumesc. Eu nu am decât să supun la vot amendamentul 
pe care l-a menționat domnul consilier Toma. 
    Domnul consilier județean Mutulescu Marius lipsește 
temporar din sala de ședințe, iar domnul consilier județean Antal Liviu 
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Marius nu participă la vot, astfel încât numărul voturilor exprimate este 
30. 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    Au fost înregistrate 14 voturi pentru și 16 voturi împotrivă 
(Bobora Mircea Flaviu, Andronache Daniel Costel, Ștaier Ioan Dumitru, 
Dimulescu Rodica, Socaci Andrei, Dunca Victoria Alina, Petruș Adrian, 
Circo Aurel Vasile, Popa Mircea Marcel, Hodor Petru, Suciu Ancuța 
Elena, Iovănescu Alin Cosmin, Bălănesc Doinița Maria, Hirghiduși Ion, 
Ivăniși Maria, Felciuc Eduard, Rus Lucian Ioan), astfel încât 
amendamentul nu a putut fi adoptat. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020 și estimările pe 
anii 2021 – 2023, așa cum a fost propus de inițiator: 
   Domnul consilier județean Mutulescu Marius lipsește 
temporar din sala de ședințe, iar domnul consilier județean Antal Liviu 
Marius nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel 
încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 30. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 29 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Vasilescu 
Sorin Adrian). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 29 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Vasilescu 
Sorin Adrian). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 29 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Vasilescu 
Sorin Adrian). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
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- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020 și estimările pe 
anii 2021 – 2023, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 29 voturi pentru și 1 
vot împotrivă (Vasilescu Sorin Adrian). 
 
 
 
 

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 și estimările pentru anii 
2021-2022 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea 
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, 
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. 
    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. 
    Mârza Florin: 
    Stimați colegi, Teatrul din Petroșani a fost și văd că este în 
continuare victima unor lupte politice. Am crezut că s-au tranșat 
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definitiv în instanță, se pare că nu; acum este faza pe buget. O 
subfinanțare a acestei activități culturale din Valea Jiului va avea 
repercusiuni pe termen lung, pentru că riscă să destrame colectivul 
care își desfășoară activitatea cu mult succes acolo. Si, sigur, ceea ce 
eu nu doresc, această hărțuire s-ar putea să ne lipsească în continuare 
de directorul Cosmin Rădescu și el să fie cooptat în Corpul de control 
al Ministrului Culturii. Glumesc, bineînțeles, cu partea asta.  
    Amendament! Sigur, noi dorim să se bugeteze 
corespunzător toate activitățile. Nici una dintre activitățile culturale nu 
este bugetată la nivelul la care își poate aduce aportul la ceea ce 
înseamnă județul Hunedoara în anul 2020. Dar, păstrând proporțiile și 
pentru că trebuie să salvăm de la subfinanțare cronică … Teatrul 
Petroșani este subfinanțat, punându-se în pericol însăși funcționarea 
lui. Partea de performanță artistică, în mod voit, este lipsită de mijloace 
financiare. Și atunci, amendamentul sună în felul următor: La art.11 – 
diminuarea subvenției cu 500.000 lei, iar la art.12 – suplimentarea cu 
500.000 lei a bugetului.  Mulțumesc! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule consilier, art.11 vizează – ca să știe toată lumea 
de unde faceți propunerea în amendament – Teatrul din Deva. Da? 
    Mârza Florin: 
    Da. Așa cum am spus, nu pentru că Teatrul din Deva nu ar 
avea performanțe sau nu ar trebui … Dar trebuie să indicăm un loc de 
unde să se ia banii. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc mult pentru precizare, dar e bine ca toată 
lumea să fie în cunoștință de cauză. Înainte de a-l lăsa pe domnul 
Andronache să explice, mai coerent poate decât mine, situația, vreau 
să vă spun că toate instituțiile au fost analizate la un moment dat la 
execuția bugetului din anul 2019. Nu vreau să intru în detalii cu cât e 
mai mic bugetul. După o discuție pe care am avut-o la Teatrul din 
Petroșani cu domnul director Rădescu, am suplimentat cu 500.000  
propunerea inițială pentru ceea ce înseamnă bugetul Teatrului din 
Petroșani.  
    Mârza Florin: 
    Pentru că ați făcut o afirmație, știm bine cum s-au 
desfășurat lucrurile în anul trecut și de ce execuția a fost la un anumit 
nivel. Anul trecut au fost procese, a fost o imixtiune - despre care 
instanța a spus că nu a fost corectă - în managementul acestui teatru, 
iar acum se încearcă cealaltă variantă de distrugere a 
managementului, prin subfinanțare.  
    Rădescu Cosmin: 
    Domnule președinte, îmi permiteți o poziție și un punct de 
vedere? 
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    Andronache Daniel Costel: 
    Domnule director, vreau să spun eu două vorbe mai întâi. 
Pentru că a fost adus în discuție Teatrul de Artă din Deva, vreau să fac 
o mică precizare, după care o să vă dăm cuvântul. Sigur că îmi este 
foarte greu să fac o asemenea precizare, să discutăm de finanțarea 
unei instituții în detrimentul alteia. Noi trebuie să fim mândri că județul 
Hunedoara are două instituții de artă – de domeniul teatral vorbesc – 
excepționale. Ele sunt organizate într-un mod diferit, cea din Deva este 
teatru de proiect, dar cheltuielile sunt aceleași. Însă aici putem discuta 
pe cifre foarte mult și domnul consilier Mârza, pe care îl cunosc de o 
viață și eu îndrăznesc să spun că suntem și prieteni și ne respectăm, 
este, pe cifre, mult mai bun decât mine și cred că unul din cei mai buni 
din această țară. Sunt convins că, dacă-i punem cifrele în față, și 
dânsul va lua greu o decizie.  
    Dar nu despre asta vreau să discutăm. Vreau doar să vă 
spun că acei bani despre care dumneavoastră vorbiți reprezintă, în 
bugetul Teatrului de Artă Deva, inclusiv finanțarea Festivalului 
„Hunedoara Lirică”. Este un festival care, la vară, va fi la a patra ediție, 
am ajuns să aducem Opera din Paris, am ajuns la un nivel foarte 
ridicat, ceea ce ne-am propus de la prima ediție. Luând acei bani, ar 
însemna ca acel festival - pentru care săptămâna viitoare domnul 
director Panaitescu trebuie să semneze contractele – să nu se mai 
desfășoare. Exact cum am spune că luăm de la Centrul de Cultură și 
nu mai ținem Țebea sau Festivalul Drăgan Munteanu. E foarte dureros 
că din cauza unui asemenea buget trebuie să ajungem la asemenea 
calcule, pe care ni le-am făcut și noi, le facem și împreună.  
    Aceasta a fost precizarea. În rest și pe mine mă doare, 
pentru că domnul director Rădescu este un manager excepțional. Ceea 
ce face la Petroșani ne trezește admirația tuturor, iar nominalizarea la 
UNITER este o performanță absolut deosebită, pentru care îl mai felicit 
încă o dată, deși l-am felicitat și în particular. Îi doresc succes și sunt 
convins că la rectificare vom găsi soluții, noi sau cei care vor fi aici la 
acel moment. Vă mulțumesc! 
    Rădescu Cosmin: 
    Aș pune în prim plan problema salariilor. La cum s-a tranșat 
bugetul pe salarii în acest an, exceptând DGASPC, unde sunt alte 
probleme, Teatrul Petroșani este singura instituție din subordinea 
consiliului județean care nu are asigurate salariile până la sfârșitul 
anului. Corect? Mai este vreo instituție din subordinea consiliului 
județean care nu are asigurate salariile până la sfârșitul anului? Nu. Să 
fie oare o formă sau un recul al consiliului județean, pentru că angajații 
Teatrului din Petroșani susțin un anume punct de vedere?  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu, sub nici o formă. 
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    Rădescu Cosmin: 
    Să fie oare un recul al faptului că angajații Teatrului din 
Petroșani își susțin managerul și își susțin propria cauză la fiecare 
proces în instanță? Dincolo de faptul că, așa cum repet, Teatrul din 
Petroșani, în acest moment, în această formă în care este aprobat 
bugetul, nu are salariile asigurate până la sfârșitul anului, mă puneți în 
situația de a stabili eu cine să ia spor de condiții vătămătoare, cine să 
primească indemnizația de hrană, cine să primească vouchere de 
vacanță și cine să primească salariul până la sfârșitul anului.  
    Având în vedere că este singura instituție din subordinea 
consiliului județean care nu are asigurate salariile, ne punem un mare 
semn de întrebare. Pe de o parte. Pe de altă parte, bugetul pe care 
dumneavoastră l-ați propus, de 4.950.000 lei, este bugetul Teatrului din 
Petroșani de la nivelul anului 2012. Dacă cineva își imaginează că un 
teatru, după opt ani de zile, în contextul financiar național, poate 
funcționa cu un buget la nivelul anului 2012, cred că are o părere 
nereală și total confuză. 
    In contextul în care ni se dă bugetul de anul trecut, în 
contextul în care Teatrul din Petroșani nu organizează un singur 
festival de teatru – a fost un festival în 2018, care a fost un real succes 
și probabil că s-a dorit ca acest lucru să nu se mai întâmple – nu avem 
un buget pentru organizarea, în primul rând, a unui festival de teatru. 
Asta în contextul în care caietul de sarcini care a stat la baza 
proiectului de management aprobat de consiliul județean în 2017 
susținea și obliga proiectul de management, implicit managerul, să 
susțină trei festivaluri de teatru, așa cum erau ele moștenite din vechea 
conducere. Nu numai că nu s-a întâmplat acest lucru, dar inclusiv 
bugetul pentru producțiile teatrale a fost diminuat la un sfert.  
    Ei bine, dacă execuția bugetară pentru capitolul 20.30.30 
de anul trecut a fost în sumă de 600.000 lei, având în vedere că în anul 
2012 la acest capitol – alte cheltuieli cu bunuri și servicii, execuția a 
fost de 2.000.000 lei, continuăm să funcționăm cu acest buget de 
avarie și să facem și performanță.  
    Opinia mea vizavi de Teatrul de Artă din Deva este aceea 
că, inclusiv în acest moment, este subfinanțat. Aș fi ipocrit să nu spun 
că Teatrul Dramatic din Petroșani ar trebui să fie cel puțin la același 
nivel, din punct de vedere financiar, cu Teatrul de Artă din Deva. Dar 
tot de acolo trebuie luat! 
    O altă idee reținută e că instituțiile din subordinea consiliului 
județean s-au menținut la nivelul execuției bugetare de anul trecut. Nu 
este adevărat. Muzeul are cu un milion și mai mult decât anul trecut, 
Centrul de cultură și artă are mai mult cu un milion și decât anul trecut 
și mai sunt, biblioteca de exemplu, asta ca să mă rezum doar la 
instituțiile de cultură. Vă mulțumesc! 
 



32 
 

    Bobora Mircea Flaviu: 
    Și eu vă mulțumesc, dar nu ați spus nimic de cei 500.000 
despre care am discutat împreună. 
    Rădescu Cosmin: 
    Nu am spus nimic despre salarii. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
  Bun. Ioana, care e bugetul teatrului? că s-au spus câteva 
cifre care mi se par ireale. 
    Dan Daniela Ioana: 
    Este 5.400.00 lei pe funcționare. 
    Bobora Mircea Flaviu:    
    Și cât e la teatrul din Deva?  
   Dan Daniela Ioana: 
    3.400.000 lei. 
    Rădescu Cosmin: 
    Discuția nu era despre o comparație între cele două teatre. 
    Bobora Mircea Flaviu:    
    Acesta este subiectul care a fost adus în discuție. Cu 
amendamentul pe care eu îl supun la vot. Și cu discuția care vreau să 
fie cât de cât lămuritoare și nu să fac dezbatere aici. Dar vreau să-ți 
spun că Teatrul din Deva are pe funcționare 3.400.000 lei, față de 
5.400.000 la Petroșani. 
    Rădescu Cosmin: 
    Salariile Teatrului din Petroșani sunt de 4.500.000 lei. 
    Bobora Mircea Flaviu:    
    Vă înțeleg, dar sunt multe din subordonatele consiliului 
județean care sunt subfinanțate și nu-și pot desfășura proiectele. 
Pentru că nu ați avut curiozitatea să discutați cu directoarea Muzeului 
despre cât s-a tăiat din proiectele de importanță deosebită pe care le 
avea Muzeul. Dar, domnule Rădescu, nu dezbatem acum problema 
asta. V-am spus de cei 500.000 lei numai pentru că am avut o discuție 
amândoi despre suma asta și m-ați lămurit și acoperirea salariilor nu 
trebuie, în condițiile în care va fi rectificare de buget, asigurată pentru 
douăsprezece luni. Pentru că așa ni s-a spus, că vor fi rectificări.  
    Rădescu Cosmin: 
    De ce doar la Teatrul din Petroșani nu sunt bani de salarii? 
Aș fi înțeles o criză la nivelul consiliului județean … 
    Bobora Mircea Flaviu:       
    Dar nu e adevărat. La nivel de 5.400.000 lei nu cred că nu 
sunt asigurate salariile. 
    Rădescu Cosmin: 
    Mai este vreo instituție din subordinea consiliului județean? 
Ne-ați acordat 3.400.016 lei cred pentru salarii. Este insuficientă 
această sumă.  
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    Bobora Mircea Flaviu:         
    Sunt multe care au bani insuficienți.  
    Țolaș Liliana: 
    Salariile tuturor angajaților de la Muzeu au un cuantum de 
5.800.000 lei pe un an de zile. Eu nu înțeleg cum la Teatrul din Valea 
Jiului, la un buget de 5.400.000 lei, salariile nu sunt acoperite. 
    Bobora Mircea Flaviu:           
    Vă mulțumesc, doamna Țolaș, vă mulțumesc, domnule 
Rădescu! Rămânem în contact amândoi, pentru găsirea de soluții. 
    Bălănesc Doinița Maria: 
    Domnule președinte, doar o singură observație aș vrea să 
fac, pentru că este prezentă și doamna director de la DGASPC, care 
este cel mai sensibil buget pe care noi îl aprobăm acum. Direcția are 
bani de funcționare doar pentru 7 luni și bani de salarii numai pentru 8 
luni. Deci trebuie găsită o soluție la rectificarea bugetară pentru toate 
unitățile din subordine. 
    Bobora Mircea Flaviu:   
    Vă mulțumesc mult! 
    Rădescu Cosmin: 
    Doar o singură întrebare, vă rog, dacă-mi permiteți! Poate 
cineva să-mi spună din această sală dacă mai există în anul 2020 vreo 
instituție din subordinea consiliului județean care funcționează cu un 
buget la nivelul anului 2012 sau 2013?  
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    SPAMI. Ca subvenție, SPAMI e la nivelul anului 2016.  
    Rădescu Cosmin: 
    Dar nu 2012. 
    Bobora Mircea Flaviu:   
        Mulțumesc, domnule Rădescu! Domnule Vasilescu, vă rog! 
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Vreau să vă spun că apreciez în mod deosebit activitatea 
Teatrului din Petroșani și pe domnul manager. Cel puțin festivalul pe 
care l-a făcut a fost unul de excepție la nivel național, nu la nivel de 
județ. Din cauza asta cred că este un simbol pentru Consiliul Județean 
Hunedoara și pentru județul nostru că avem un asemenea teatru.  
    Dacă discutăm de bugete, vreau să vă spun că sunt 
instituții care au cu 20% mai mult decât anul trecut și sunt instituții care 
au aproape la nivelul anului trecut. Deci acest buget nu a fost repartizat 
normal, adică toți să aibă o anumită creștere sau toți să aibă o anumită 
scădere. Ne trezim unii care au la nivelul anului trecut sau puțin peste 
și ne trezim cu alții care au 20%. Este anormal. Ce fac cei cu 20% sau 
ce fac cei care au bugetul la nivelul anului trecut? 
    Din cauza aceasta eu nu voi vota acest buget, pentru că mi 
se pare un buget care este realmente discreționar, care favorizează 
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anumite instituții. Și vă dau un exemplu: uitați-vă la bugetul Bibliotecii 
din anul 2019 și vedeți ce buget are în anul 2020. Mulțumesc.  
    Bobora Mircea Flaviu:   
    Cine? 
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Biblioteca. 
    Bobora Mircea Flaviu:   
    Da, am înțeles. Domnule Toma! 
    Toma Florian: 
    Domnule președinte mai avem încă un amendament la 
acest proiect de pe ordinea de zi. Dacă domnul secretar consideră că 
putem să supunem la vot primul amendament, ca să le supunem în 
ordine. 
    Bobora Mircea Flaviu:   
    Sigur, fiecare care își aude numele sau poziția aici, vrea să 
ia cuvântul. Nu cred că trebuie să facem altceva decât să votăm și 
dumneavoastră să vă spuneți părerea prin vot. Vă rog să supunem la 
vot amendamentul formulat de domnul consilier Mârza: 
    Domnul consilier județean Mutulescu Marius lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate  
este 31. 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    Au fost exprimate 14 voturi pentru și 17 voturi împotrivă 
(Bobora Mircea Flaviu, Andronache Daniel Costel, Ștaier Ioan Dumitru, 
Dimulescu Rodica, Socaci Andrei, Dunca Victoria Alina, Petruș Adrian, 
Circo Aurel Vasile, Popa Mircea Marcel, Hodor Petru, Suciu Ancuța 
Elena, Iovănescu Alin Cosmin, Bălănesc Doinița Maria, Hirghiduși Ion, 
Ivăniși Maria, Felciuc Eduard, Rus Lucian Ioan), astfel încât 
amendamentul nu a putut fi adoptat. 
    Toma Florian: 
    Domnule președinte, sigur că amendamentul meu este 
legat de intervenția de la punctul anterior. Am arătat întregului județ 
interesul nostru pentru patrimoniul UNESCO, de a-l valorifica, de a-l 
proteja. Ne-am dorit și ne-am bătut să preluăm și celelalte cetăți 
patrimoniu UNESCO. Intr-un sfârșit, se pare că am reușit să le 
preluăm. Dar nu ne-am gândit ce vom face după ce le preluăm. Pentru 
că, așa cum s-a auzit acum douăzeci de minute în această sală, va 
trebui să le asigurăm paza, va trebui să asigurăm întreținerea zonelor 
verzi, probabil și un confort minimal pentru vizitatori și știți la ce mă 
refer: toalete și ce se mai poate amenaja în această zonă turistică.  
    Pentru că solicitările au fost mult peste alocările în vederea 
asigurării pazei la aceste cetăți dacice, pentru că – așa cum spuneam 
de nenumărate ori – bugetul este diminuat față de anii precedenți, știm 
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care au fost solicitările, dar nici nu putem accepta că 500.000 lei este o 
sumă suficientă. Si atunci venim cu următorul amendament: știm că 
este un an electoral, se impune foarte multă cultură, am văzut și cum 
tratăm Teatrul din Petroșani și atunci amendamentul nostru sună în 
felul următor: 
    „Se diminuează cu 500.000 lei subvențiile de la bugetul 
local acordate la art.13 și se majorează cu aceeași sumă de 5000.000 
lei subvențiile de la bugetul local pentru art.14”. Ca să nu mă întrebați 
despre ce este vorba, vă spun, pentru că nu am nimic de ascuns. Este 
vorba despre Centrul de Cultură și Artă la art.13 și despre SPAMI la 
art.14. Cu același angajament al nostru, al tuturor, că la analiza de 
casă, rectificările de buget, vom identifica și vom găsi soluții să sprijinim 
și activitățile culturale care se vor desfășura în a doua jumătate a 
anului; dacă doriți, vă dau exemplu Țebea, care a mai fost prezentat 
astăzi aici.  
    Acesta este amendamentul meu: diminuarea art.13 și 
majorarea cu aceeași sumă la art.14, astfel încât global bugetul să se 
închidă pe aceleași cifre, pentru că – așa cum am spus de la început – 
intenția noastră nu este de a dărâma un buget pe care știu cu câtă 
greutate ați căutat să îl construiți, ci este aceea de a rezolva probleme.  
    Bobora Mircea Flaviu:   
    Vă mulțumesc mult și dumneavoastră, domnule Toma și vă 
propun să supunem la vot amendamentul conform căruia domnul Toma 
propune ca 500.000 lei să fie luați de la Centrul de Cultură și Artă și să 
fie completați pentru ceea ce înseamnă paza cetăților care vor fi 
preluate sub formă de protocol, după o perioadă după ce legea va fi 
promulgată. Eu nu cred că protocolul va fi semnat înainte de aprilie și 
sunt foarte optimist când spun asta. Dar vreau să vă spun că față de 
2.000.000 cât e necesar pe an, cei 500.000 cât există înseamnă 
acoperirea cheltuielilor pe lunile mai, iunie și iulie. Dar asta am făcut-o 
numai ca prezentare. 
    Toma Florian: 
    În iulie se termină mandatul nostru, nu al lor.  
    Bobora Mircea Flaviu:   
    Da, da. Și asta voiam să vă spun: sunt convins că se vor 
crea bugete mult mai echilibrate și mai îndestulătoare pentru toată 
lumea, în perspectiva anilor următori. Deci supun la vot amendamentul 
propus de domnul consilier Toma: 
     Domnul consilier județean Mutulescu Marius lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate  
este 31. 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 
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    Au fost exprimate 14 voturi pentru și 17 voturi împotrivă 
(Bobora Mircea Flaviu, Andronache Daniel Costel, Ștaier Ioan Dumitru, 
Dimulescu Rodica, Socaci Andrei, Dunca Victoria Alina, Petruș Adrian, 
Circo Aurel Vasile, Popa Mircea Marcel, Hodor Petru, Suciu Ancuța 
Elena, Iovănescu Alin Cosmin, Bălănesc Doinița Maria, Hirghiduși Ion, 
Ivăniși Maria, Felciuc Eduard, Rus Lucian Ioan), astfel încât 
amendamentul nu a putut fi adoptat. 
     Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 și estimările pentru anii 
2021-2022 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara, în forma propusă de inițiator: 
      Domnul consilier județean Mutulescu Marius lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate  a 
acest punct este 31.   
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
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    Art.7: 
- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 30 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Vasilescu 
Sorin Adrian). 
   Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).     
    Art.11: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 17 voturi pentru și 14 abțineri  (Toma 
Florian, Bărbulescu Mariana, Antal Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Gherman Petre Lucian, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Șimon 
Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza 
Florin, Popescu Viorica,  Vasilescu Sorin Adrian). 
   Art.12: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Vasilescu 
Sorin Adrian) și 13 abțineri (Toma Florian, Bărbulescu Mariana, Antal 
Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, Gherman Petre Lucian, Mutulescu 
Marius, Oprișa Ioan Florin, Șimon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, 
Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza Florin, Popescu Viorica). 
    Art.13: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Vasilescu 
Sorin Adrian) și 13 abțineri (Toma Florian, Bărbulescu Mariana, Antal 
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Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, Gherman Petre Lucian, Mutulescu 
Marius, Oprișa Ioan Florin, Șimon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, 
Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza Florin, Popescu Viorica). 
    Art.14: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Vasilescu 
Sorin Adrian) și 13 abțineri (Toma Florian, Bărbulescu Mariana, Antal 
Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, Gherman Petre Lucian, Mutulescu 
Marius, Oprișa Ioan Florin, Șimon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, 
Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza Florin, Popescu Viorica). 
    Art.15: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.16: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.17: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.18: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.19: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.20: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.21: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 și estimările pentru anii 
2021-2022 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu cu 17 voturi pentru, 
1 vot împotrivă (Vasilescu Sorin Adrian) și 13 abțineri (Toma Florian, 
Bărbulescu Mariana, Antal Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, Gherman 
Petre Lucian, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Șimon Ionuț 
Lucian, Armean Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza 
Florin, Popescu Viorica). 
    Domnul consilier județean Gherman Petre Lucian a părăsit 
sala de ședințe, numărul consilierilor județeni prezenți în continuare 
fiind 31. 
 
 
 
 

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 
- 2023 ale spitalelor publice de interes județean. 
    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, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 ale 
spitalelor publice de interes județean: 
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     Domnul consilier județean Mutulescu Marius lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate  a 
acest punct este 30.     
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).    
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 
- 2023 ale spitalelor publice de interes județean, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
 
 
 
 

XVI. 
 

    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 
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cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în bugetul propriu al judeţului 
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. 
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Noi avem mai multe proiecte pe fonduri europene, dar 
singurul la care se lucrează la ora actuală este DJ 687. DJ 687 are 
podul peste calea ferată, care este neeligibil. Valoarea lui este de 
1.428.000, bani care nu sunt prinși în buget.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Am discutat cu directorul economic și avem prevăzuți bani 
în rezervă. In momentul când vor demara lucrările și vor fi necesare 
plăți, le vom executa. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, 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 în bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2020: 
      Domnul consilier județean Mutulescu Marius lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate  a 
acest punct este 30.  
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    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 în bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2020, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
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- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
 
 
 
 

XVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea plății 
unor cotizații pentru anul bugetar 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, cu precizarea că, în urma discuțiilor din comisii, acest proiect 
de hotărâre a fost modificat: s-a scos art.5 – Asociația Salvital, pentru 
care s-a întocmit un alt proiect de hotărâre, iar la articolul cu ADI 
Deșeuri a rămas cotizația 1,8. 
    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. 
    Toma Florian: 
    Am trăit ziua de ieri, în care paramedicii de la SALVITAL au 
ajuns să iasă în stradă pentru a-și revendica niște drepturi. Desigur că 
colegii mei din grupul PSD au venit, au solicitat, au reușit să retragă 
art.8 și să modifice art.5 din proiectul inițial, ducând cotizația/locuitor la 
7 lei. Propunerea noastră, având în vedere discuțiile avute cu cei de la 
SALVITAL, având în vedere discuțiile purtate cu cei de la Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență, care ne-au confirmat că modulele din 
Simeria, Petrila, Vulcan nu se pot autosusține fără sprijin financiar 
adecvat, având în vedere că Primăria Deva - cea căreia luna trecută i-
am dat zero lei pentru echilibrarea bugetelor locale – a venit în 
susținerea unui proiect de interes județean și a alocat 8 lei/locuitor 
drept cotizație către SMURD, având în vedere că Primăria Petroșani - 
cea căreia luna trecută i-am acordat jumătate din sumele alocate unei 
comune cu 3.000 locuitori – a venit și aproape a dublat 
cotizația/locuitor, amendamentul nostru, al grupului PNL, este ca 
această cotizație/locuitor, deci art.5 din proiectul de hotărâre, să se 



43 
 

modifice și să fie formulat la valoarea de 8 lei/locuitor și la suma de 
3.641.383 lei, adică pe calculul pe care l-am primit prin documentația 
de solicitare 455.173 locuitori x 8 lei/locuitor = 3.641.173 lei. Vă rog să 
supuneți votului acest amendament, pentru că e o nedreptate ca 
salvatorii de vieți din județul Hunedoara să fie salarizați diferențiat, 
având condiții de intervenție și de lucru similare cu cei de la ISU. 
Menționând că această cotizație o plătim lunar și ea va fi achitată până 
în momentul în care parlamentul nostru drag va găsi timp și pentru 
legea care zace la camera deputaților și care va trebui modificată și 
retrimisă spre promulgare președintelui. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc, domnule Toma, dar amendamentul propus 
de dumneavoastră cred că vizează proiectul de hotărâre de la punctul 
29.  
    Dan Daniel: 
    Am să vă explic puțin. Articolul 5 a fost retras și a devenit 
hotărâre de sine stătătoare la punctul 29. Dar putem trece acum direct 
la punctul 29 și să avem în vedere amendamentul dumneavoastră. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Am câteva mici comentarii. Cred că, în momentul în care v-
ați referit la parlamentul nostru drag, nu a fost o ironie. Pentru că, 
totuși, într-o țară democratică, cum ne pretindem, parlamentul e 
legislativul țării respective. Acolo se dau, se concep și se promulgă legi, 
în așa fel încât societatea să aibă capabilitatea de a se dezvolta în 
condiții de excepție.  
    2. Bugetul Primăriei Deva. Aș vrea să vă spun că zero 
acela de care vorbeați dumneavoastră are o explicație, iar explicația 
rezidă din faptul că în  decembrie, prin ordonanță de guvern, s-au 
alocat Primăriei Deva 12 milioane. Numai că nu ne amestecăm noi în 
treaba asta și nici nu vreau să privesc altfel – ca locuitor al Devei – 
decât ca un lucru bun că Deva se va dezvolta în continuare. Dar, 
vorbind de sumele de echilibrare, vreau să vă spun că nici una din 
celelalte primării nici nu visează la sume de genul acesta.  
  Și în ultimul rând, SALVITAL a stat în atenția noastră la fel, 
a constituit o preocupare cel puțin la fel de mare ca a dumneavoastră. 
Am discutat cu Asociația SALVITAL în nenumărate rânduri. Am 
încercat soluții în care să le explicităm că nu consiliul județean e 
singura instituție care trebuie să ducă la o situație de normalitate la 
SALVITAL. In condițiile în care zeci de primării s-au retras din 
asociație, consiliul județean nu poate suplini – vedeți că nu dau nici un 
nume de primărie – inconștiența unora, care consideră că SALVITAL 
nu ar avea importanța pe care o acordăm toți acestei instituții.  
    Și nu în ultimul rând, efortul pe care l-am făcut cu creșterea 
cotizației la 7 lei nu e un efort  finalizat. Dacă parlamentul nu o să 
găsească soluții legislative, sunt convins că la rectificările ulterioare, cu 
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drag va suplini consiliul județean toate celelalte primării. Deși am 
ușoare îndoieli.  
    Avram Costel: 
    Vreau să-i atrag atenția domnului Toma, cu toate că ieri am 
discutat și știe, numai de dragul de a se auzi el cu dumneavoastră, nu 
a spus că parlamentul nostru drag a votat legea care făcea personalul 
de la SMURD să treacă la ISU. Dar a ajuns la președinție și președinția 
a dat-o înapoi. Mai mult decât atât, ceea ce nu știe domnul Toma, 
săptămâna trecută o comisie din cadrul Ministerului de Interne, pe care 
domnul Vela de la PNL îl conduce, a dat eject din nou aducerii 
oamenilor de la SALVITAL sau de la SMURD către ISU. Deci 
parlamentul nostru drag a votat, la inițiativa parlamentarilor PSD, din 
păcate, președintele Iohanis nu a vrut să aprobe această inițiativă 
legislativă, iar săptămâna trecută comisia din cadrul Ministerului de 
Interne a votat din nou împotrivă.  
    Mai mult decât atât, domnule Toma, dacă vă gândiți și la 
venituri, pot să vă spun așa: că am avut o discuție cu domnul prefect 
Potecă, care a spus că nu a știut toate datele, dar când era secretar la 
Ilia, a pus Primăria Ilia să se retragă. 20 de primării liberale s-au retras 
din Asociația SALVITAL. Dacă aceste primării ar da cel puțin trei lei de 
persoană, ar fi banii pentru cei de la SALVITAL. Și este foarte adevărat 
că cei de la SALVITAL merg la aceleași acțiuni, unde ei primesc 1.800 
lei, cei de la Ambulanță primesc undeva la 4.500 și cei de la ISU 6.000, 
făcând același lucru. Oamenii s-au revoltat, iar mâine la consiliul 
județean vor veni toți primarii din județ - toți au fost chemați – împreună 
cu cei 80 de salariați de la SALVITAL și conducerea consiliului 
județean, iar domnul președinte Bobora le va spune că am făcut tot 
ceea ce ne-a stat în putință. Dar trebuie să spunem lucrul următor: 
parlamentul nostru drag a dat legea, domnul Iohannis nu a vrut s-o 
promulge. Asta este toată problema. Ce rost a avut intervenția mea? 
Ca să nu dezinformați lumea. Mulțumesc. 
    Toma Florian: 
    Domnule președinte, două fraze vreau să mai spun. 
Domnul administrator public nu a făcut decât să confirme ceea ce 
spuneam și eu, că există nedreptate, diferențiere de salarizare între 
cele trei structuri cu atribuții identice iar în ceea ce privește relația 
președinte-parlament, ea e stabilită în constituție, nu o stabilim noi în 
Consiliul Județean Hunedoara. 
  Se supune al vot amendamentul formulat de domnul 
consilier județean Toma Florian, de creștere a cotizației Consiliului 
Județean Hunedoara către Asociația SALVITAL de la 7 la 8 lei/locuitor: 
    Doamna consilier județean Bărbulescu Mariana lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate 
este 30. 

- Cine este pentru? 
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- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    Au fost exprimate 12 voturi pentru și 18 voturi împotrivă 
(Bobora Mircea Flaviu, Andronache Daniel Costel, Vasilescu Sorin 
Adrian, Ștaier Ioan Dumitru, Dimulescu Rodica, Socaci Andrei, Dunca 
Victoria Alina, Petruș Adrian, Circo Aurel Vasile, Popa Mircea Marcel, 
Hodor Petru, Suciu Ancuța Elena, Iovănescu Alin Cosmin, Bălănesc 
Doinița Maria, Hirghiduși Ion, Ivăniși Maria, Felciuc Eduard, Rus Ioan), 
astfel încât amendamentul nu a putut fi adoptat. 
 
 
 
 

XXIX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
majorării contribuției anuale a Consiliului Județean Hunedoara către 
Asociația Salvital 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. 
    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. 
   Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
majorării contribuției anuale a Consiliului Județean Hunedoara către 
Asociația Salvital Hunedoara pe anul 2020, în forma propusă de 
inițiator: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Mutulescu 
Marius) și 11 abțineri (Toma Florian, Bărbulescu Mariana, Antal Liviu 
Marius, Chirilă Ioan Nicolae, Popescu Valentin, Oprișa Ioan Florin, 
Șimon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, 
Popescu Viorica). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Mutulescu 
Marius) și 12 abțineri (Toma Florian, Bărbulescu Mariana, Antal Liviu 
Marius, Chirilă Ioan Nicolae, Popescu Valentin, Oprișa Ioan Florin, 
Șimon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, 
Mârza Florin, Popescu Viorica). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Mutulescu 
Marius) și 12 abțineri (Toma Florian, Bărbulescu Mariana, Antal Liviu 
Marius, Chirilă Ioan Nicolae, Popescu Valentin, Oprișa Ioan Florin, 
Șimon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, 
Mârza Florin, Popescu Viorica). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Mutulescu 
Marius) și 12 abțineri (Toma Florian, Bărbulescu Mariana, Antal Liviu 
Marius, Chirilă Ioan Nicolae, Popescu Valentin, Oprișa Ioan Florin, 
Șimon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, 
Mârza Florin, Popescu Viorica). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
majorării contribuției anuale a Consiliului Județean Hunedoara către 
Asociația Salvital Hunedoara pe anul 2020, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Mutulescu Marius) și 12 abțineri (Toma Florian, 
Bărbulescu Mariana, Antal Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolae, Popescu 
Valentin, Oprișa Ioan Florin, Șimon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, 
Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza Florin, Popescu Viorica). 
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x 
 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Și acum, să ne întoarcem la proiectul de hotărâre privind 
cotizațiile. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea plății 
unor cotizații pentru anul bugetar 2020: 
    Domnul consilier județean Antal Liviu Marius nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 30. 
     Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
  Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).     
   Art.11: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.12: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.13: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.14: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.15: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
    Art.16: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
plății unor cotizații pentru anul bugetar 2020, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
 
 
 
 

XVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu 
Inspectoratul Școlar Judeţean Hunedoara în vederea finanţării şi 
organizării în comun a olimpiadelor și a concursurilor şcolare județene 
în 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 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. 
   Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu 
Inspectoratul Școlar Judeţean Hunedoara în vederea finanţării şi 
organizării în comun a olimpiadelor și a concursurilor şcolare județene 
în anul 2020: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).  
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu 
Inspectoratul Școlar Judeţean Hunedoara în vederea finanţării şi 
organizării în comun a olimpiadelor și a concursurilor şcolare județene 
în anul 2020, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare 
nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru 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, 
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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. 
   Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare 
nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2020:     
  Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare 
nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2020, în 
ansamblul său:  

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

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

XX. 
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    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului pentru finanțările nerambursabile din bugetul propriu al 
județului a programelor și proiectelor din domeniile cultură, inclusiv 
cultură scrisă, sport, tineret, culte religioase, inițiate de asociații, 
fundații, unități de cult, precum și constituirea Comisiei de evaluare și 
selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor. 
    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. 
   Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului pentru finanțările nerambursabile din bugetul propriu al 
județului a programelor și proiectelor din domeniile cultură, inclusiv 
cultură scrisă, sport, tineret, culte religioase, inițiate de asociații, 
fundații, unități de cult, precum și constituirea Comisiei de evaluare și 
selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor: 
    Domnul consilier județean Șimon Ionuț Lucian lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 30.  
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 
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- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).  
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului pentru finanțările nerambursabile din bugetul propriu al 
județului a programelor și proiectelor din domeniile cultură, inclusiv 
cultură scrisă, sport, tineret, culte religioase, inițiate de asociații, 
fundații, unități de cult, precum și constituirea Comisiei de evaluare și 
selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
 
 
 
 

XXI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care 
frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de 
Consiliul Județean Hunedoara pentru semestrul II al anului școlar 2019 
– 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. 
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   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării 
burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează 
cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul 
Județean Hunedoara pentru semestrul II al anului școlar 2019 – 2020: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care 
frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de 
Consiliul Județean Hunedoara pentru semestrul II al anului școlar 2019 
– 2020 în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXII. 
   

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și 
completarea actului constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL. 
    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. 
   Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea și 
completarea actului constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și 
completarea actului constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre 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 
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ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Parcul  de afaceri a fost și este administrat încă și astăzi de 
consiliul județean. Avem contracte până în data de 31 decembrie, dar 
în decembrie anul trecut s-a finalizat monitorizarea de către Autoritatea 
de Management a acestei investiții. Cred că nu trebuie să ne pripim și 
să dăm 18 oameni afară, fără să le oferim nici o șansă. Am încercat în 
ultimele săptămâni să găsim o soluție. Eu, sincer, credeam că vom găsi 
această soluție, dar m-am trezit deja cu proiectul de hotărâre, pe care l-
am primit, ca și dumneavoastră, luni. Și vă spun la ce ne-am gândit, 
pentru că altfel dăm 18 oameni afară și nu le oferim nici o variantă.   
  Mai devreme sau mai târziu, noi o să preluăm cetățile 
dacice din Munții Orăștiei. Eu zic că, în cel mai scurt timp, această lege 
va fi publicată în Monitorul Oficial și mai trebuie doar o hotărâre de 
guvern de predare-primire. Nu pot să vă dau o dată certă, dar într-un 
timp nu foarte îndepărtat le vom prelua în administrare. Acolo vom 
avea nevoie de cel puțin cinci oameni. Așa cum am făcut prezentarea 
din referatul de necesitate pe care l-am făcut, avem nevoie de câte un 
om la cetățile Blidaru, Bănița, Piatra Roșie și de doi oameni la Costești. 
Deci ar fi o alternativă pentru cinci oameni, care ar putea să vină acolo.   
    De asemenea, concepția de a lua, din cele 18 posturi, cinci 
posturi pe care să le aducem la ADEH, mi se pare nesustenabilă. 
Aceste 18 posturi au fost date pentru implementarea proiectului pe 
fonduri europene și pentru asta le-am folosit, nu putem să le folosim 
pentru altceva. ADEH nu are astăzi nici un proiect în implementare și 
oamenii care implementează proiectele ar trebui să fie oameni care au 
mai lucrat în implementarea unor proiecte pe fonduri europene.  
    Din cauza aceasta, dragi colegi, propun amânarea votării 
acestui proiect de hotărâre, până când vom găsi o soluție. Dacă nu 
pentru toți oamenii, măcar pentru o parte dintre ei. Mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, e utilă luarea de poziție a domnului Vasilescu și nu 
numai utilă, e și posibil de realizat pentru o parte, pentru că dânsul 
vorbește de 18 oameni. Practic, e vorba de 13, pentru cinci sunt 
paznici. Oricum, problema e că acest proiect trebuie votat în ideea că 
urmează preaviz de 30 zile. M-aș ruga la Cel de Sus să aibă dreptate 
cu posibilitatea de a-i angaja pe cinci dintre ei la cetățile dacice și 
pentru ceilalți o să ne gândim la o soluție, care să fie și legală și să 
rezolve și problema oamenilor. In principiu, eu am discutat cu domnul 
Vasilescu, dar mai rămâne să discut mai în detaliu, pentru că nu vreau 
să fac greșeli în treaba asta. 
     Vasilescu Sorin Adrian: 
    O precizare, domnule președinte: noi avem 60 de zile; 
preavizul durează 30 de zile – că discutăm de zile calendaristice. Dacă 



57 
 

noi o să vrem să-i preluăm după cele 60 de zile pe acești oameni, nu 
mai putem. Putem să-i preluăm doar în interiorul termenului de 60 de 
zile. Astăzi putem să-i mutăm de la Parcul de afaceri Simeria la SPAMI 
sau cum se numește instituția care va administra cetățile ori în altă 
parte, în cadrul consiliului județean. Sunt personal contractual, nu sunt 
funcționari publici. Dacă i-am disponibilizat, vor trebui să dea examen, 
ca orice altă persoană care vine să se angajeze la o instituție din 
subordinea consiliului județean. Din cauza asta am propus amânarea, 
până când găsim o soluție. 
    Toma Florian: 
    Dacă nu mai aveți altceva de adăugat, aș avea și eu o 
intervenție, dar nu vreau să intervin în dezbaterea dintre conducerea 
consiliului județean.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu e o dezbatere, e o căutare de soluții.  
    Toma Florian: 
    Constatăm, în urma ședinței de astăzi, care a ajuns doar la 
jumătate, că la Consiliul județean Hunedoara discutăm de austeritate: 
austeritate la teatru, austeritate la ADEH. Aici, cu retragerea din 
administrarea Parcului de Afaceri Simeria, sunt mult mai multe 
probleme care trebuie analizate. Este această problemă a personalului. 
Este problema hotărârii consiliului județean privind instituirea ajutorului 
de minimis din 2017, care are un termen de valabilitate de patru ani de 
zile. Cei care au încheiat contract cu Parcul de Afaceri Simeria au avut 
în vedere și acest ajutor de minimis, de care trebuiau să beneficieze 
patru ani de zile și nu știu dacă legea dă posibilitatea Primăriei Simeria 
sau cu siguranță nu dă posibilitatea să preia acest ajutor. De 
asemenea, ADEH, în calitate de administrator, are încheiate contracte 
de utilități. Aceste contracte de utilități își încetează valabilitatea, fiind 
preluate de Primăria Simeria. De asemenea, avem niște angajamente, 
niște indicatori de performanță, la care ne-am angajat la semnarea 
contractului de finanțare și ne-am angajat cu ADEH, prin contractul de 
management. Acești indicatori sunt departe de a fi realizați; amintim 
doar doi dintre ei și al treilea, care ne produce îngrijorare. Unul dintre 
indicatori se referă la numărul locurilor de muncă, care în momentul de 
față ajung la 105 angajați, iar indicatorul era de 268. Alt indicator era 
ocuparea spațiilor și avem 19 birouri, iar închiriate doar 7. Iar cel care 
ne îngrijorează cel mai tare este valoarea actualizată netă, care era 
prognozată la 1.256.000 lei și, pe ceea ce am primit oficial de la 
conducerea ADEH, avem un minus 6.809.000 lei. 
   Nu aș vrea să fugim de responsabilitate, nu aș vrea să pasăm 
toată greutatea în spatele unei primării și, de asemenea, nu aș vrea ca 
angajații, care și-au pus speranța în acest loc de muncă, să se vadă 
peste noapte pe drumuri. Din acest punct de vedere, considerăm că 
trebuie să ne așezăm și să gândim temeinic ce se întâmplă după ce 
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luăm această hotărâre, iar amânarea un ei decizii finale, în opinia 
noastră, este binevenită, cu atât mai mult cu cât contractul de 
administrare se încheie la 31 decembrie 2020 și suntem doar la 
sfârșitul lunii februarie, iar în momentul de față suntem în așteptarea 
hotărârii Autorității de Management, să vedem ce se întâmplă dacă unii 
dintre indicatorii din proiect, unul dintre angajamentele luate la 
semnarea contractului de finanțare, nu au fost realizate. Pot fi aplicate 
penalități. Cât de mari vor fi penalitățile, rămâne să vedem în momentul 
în care se pronunță Autoritatea de Management, dar știm cu toții că 
această penalizare poate merge până la restituirea integrală a finanțării 
nerambursabile.  
    Așadar, în final, domnule președinte, soluția amânării – cu o 
lună, cu două, cu trei, până la găsirea căii corecte -  eu zic că este 
binevenită.  
    Avram Costel: 
    Sigur, se vede că este an electoral. Toți ne gândim la 
locurile de muncă și este bine. Dar, în același timp, domnule Toma, vă 
rog să vă gândiți și la directorul ADEH, care, începând cu 24 
decembrie, în momentul în care s-a terminat perioada de monitorizare 
de cinci ani, conform contractului, nu mai poate plăti cele 18 posturi. 
Pentru toate acestea, președintele Mircea Bobora și directorul ADEH 
sunt singurii responsabili. Amânarea acestei decizii, după discuțiile 
care au fost cu primarul orașului Simeria, duce la singura persoană 
care va plăti. Chiar vorbeam cu ea și râdeam că va scoate CAR ca să 
plătească salariile pe care le-a dat la oameni. Este ilegal. Odată ce a 
trecut perioada de monitorizare de cinci ani, noi nu mai avem nici o 
legătură cu acest parc. Și vă spune cel care a semnat contractul de 
finanțare în 2008. Deci, la ora aceasta mă bucur că dumneavoastră vă 
gândiți la cei 18 oameni, dar vă rog să vă gândiți și la doamna director 
de la ADEH, care are responsabilitatea sută la sută și va scoate bani 
de acasă, de la familie, pentru faptul că a plătit ilegal 18 persoane. 
    Toma Florian: 
    Adică ne spuneți, domnule administrator public, că dacă un 
proiect iese din perioada de monitorizare, administrarea acestui proiect 
rămâne în aer? Si membrii asociați nu pot decide împreună ce fac cu 
acel proiect? 
    Avram Costel: 
    Primarul orașului Simeria trebuie să preia, conform 
contractului de finanțare, tot ce este acolo. Plus de asta, nu mai are nici 
o obligație să țină toate spațiile conform contractului de finanțare. De 
acum încolo, odată ce preia, Primăria Simeria face tot ce dorește acolo. 
Din păcate, aveți într-un loc dreptate. Nu s-a ajuns să se rezolve 
problema cu numărul de angajați, suntem în perioada în care 
Organismul de Mediu va lua decizia și se pare că nu va fi o decizie 
tocmai bună pentru noi, consiliul județean.  
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    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Cele 18 posturi sunt primite pe perioadă nedeterminată. 
Sunt posturi în plus față de structura maximă pe care o are consiliul 
județean și pot să fie folosite doar pentru absorbție de fonduri 
europene. Până în 13 decembrie aveam obligația să ținem această 
structură de 18 persoane. Începând din 14 decembrie, nu mai avem 
obligația să fie 18 persoane, pot să fie mai puține; și asta, bineînțeles, 
în urma unei analize economice pe care o facem.  
    Dacă discutăm de partea de corecții, ea se referă la 
implementarea pe care am făcut-o. Vor veni cei de la Autoritatea de 
Management și, dacă este cazul, vor aplica corecții. Cel mai probabil 
da, pentru că nu ne-am atins indicatorii pe care ni i-am propus.  
    Deci avem posibilitatea să ținem în continuare 
administrarea, până în 31 decembrie, la numărul de posturi pe care noi 
le considerăm necesare în urma unei analize pe care o facem. Avem 
contracte care sunt în derulare și care beneficiază de ajutorul de 
minimis. Nu știu ce se întâmplă dacă aceste contracte vor fi preluate de 
Primăria Simeria, pentru că nu are posibilitatea să acorde ajutorul de 
minimis, neavând documentația și avizele necesare.  
     Deci eu îmi mențin punctul de vedere. Este propunerea 
mea și este perfect legală, ca să amânăm până ce facem o analiză 
corectă.  
    Mutulescu Marius: 
    Și în opinia dumneavoastră, domnule vicepreședinte, și în 
opinia dumneavoastră, domnule președinte, în cât timp am putea primi 
un răspuns la această solicitare de a face o analiză corectă, având în 
vedere faptul că trebuia să o faceți până acum? Cred că din decembrie 
și până în februarie, dumneavoastră, ca și conducere a consiliului 
județean, cu fișele de post pe care le aveți, puteați să veniți astăzi în 
consiliul județean cu o propunere concretă și să nu ne trezim că 
amânăm … pentru ce dată? In același timp, aș dori să am și părerea 
directoarei de la ADEH, să vedem ce spune și dânsa. 
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Domnule consilier Mutulescu, s-a făcut analiza. Avem 
nevoie între 8 și 12 persoane. Eram chiar în negocieri, să vedem dacă 
facem o singură instituție, împreună cu SPAMI, care să se ocupe și de 
administrarea monumentelor istorice, și de dezvoltarea și promovarea 
județului și, chiar în timpul acelor analize, a apărut acest proiect de 
hotărâre. Deci între 8 și 12 ar fi numărul de persoane care ar asigura 
funcționarea în condiții normale a Parcului de Afaceri de la Simeria.  
    Mutulescu Marius: 
    Vă mulțumesc pentru răspuns, dar nu este un răspuns care 
să mă mulțumească. Având în vedere că dumneavoastră, împreună cu 
domnul președinte, sunteți la câțiva centimetri distanță, cred că puteați 
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să aveți aceste discuții înainte de ședința aceasta. Totuși, să ne spună 
și doamna director de la ADEH punctul dânsei de vedere. 
    Bedea Camelia: 
    Chiar dacă nu am reușit să ne realizăm în totalitate 
indicatorii, noi am avut o preocupare permanentă pentru îndeplinirea 
acestora, cum am prezentat și în raportul pe care l-am înaintat. Noi am 
făcut o mulțime de acțiuni, de activități de promovare, pentru a atrage 
în parcul de afaceri cât mai multe firme, iar aceste firme să creeze cât 
mai multe locuri de muncă. 
   La data de 13.12.2019, pot să vă spun că din cele șase 
hale de producție, toate au fost ocupate. Deci un grad de ocupare de 
sută la sută pe halele de producție, iar la birouri, din cele 19 am avut 
închiriate un număr de 7 birouri. Aceste firme nu au mai mulți angajați 
pentru că: metodologia presupune că în parcul de afaceri au avut 
acces doar firmele la început de drum. După cum știm, fiind firme la 
început de drum, trebuie să-și asigure logistică, trebuie să-și facă 
contracte și este foarte greu să angajeze foarte mulți oameni în primii 
ani de activitate.  
    De asemenea, situația economică este destul de grea în 
ziua de astăzi. Chiar dacă în Simeria este un nod de cale ferată, tinerii 
pleacă în străinătate, pleacă spre orașele mai și acolo își creează 
afaceri și au locuri de muncă. Noi am consiliat foarte mulți beneficiari 
de start up, am obținut liste cu beneficiarii acestor programe și au fost 
sunați, trimise mailuri, din septembrie și până în octombrie anul trecut, 
la 1260 firme nou create, cărora  li s-a prezentat oferta de închiriere a 
spațiilor din cadrul Parcului de Afaceri Simeria. 
    După cum știți acolo au avut loc o mulțime de activități. 
Chiar noi am făcut târgul de Crăciun, de Paște, am avut un eveniment 
cu milioane de povești și legende; Centrul de Creație din Simeria a avut 
o mulțime de evenimente; au fost multe conferințe, tot cu scopul de a 
atrage în parcul de afaceri cât mai multe firme, să facem cunoscută 
oferta de închiriere. Și pe postul de televiziune am făcut asta, și în 
ziare, și chiar peste tot. Din păcate asta este situația, dar noi am fost 
preocupați permanent de atragerea de noi firme în cadrul parcului de 
afaceri.  
    In urma controlului pe care l-am avut la finalizarea perioadei 
de post-implementare a proiectului, în raport s-a prins aspectul că 
parcul este funcțional, dar nu cred că putem, fizic, să aducem 265 de 
angajați în acele spații. Pentru că spațiile sunt foarte mici, cred că știți, 
halele nu sunt foarte mari, nu permit să pui mai multe bancuri de lucru. 
    In legătură cu cei 18 angajați, sper să se găsească o soluție 
care să-i avantajeze și pe ei. Vă mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Bun. Toată lumea vorbește de parc de afaceri și doamna 
director a spus că el a fost început ca incubator de afaceri, pentru o 
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anumită perioadă, în care firma ajungea la maturitate, după care 
trebuia să plece. Viza 265 locuri de muncă, pentru că altfel nu i se 
dădea fonduri, ceea ce este o aberație, că nu o să ajungă niciodată la 
numărul acesta.  
    Aici, în legislație și în proiectul de hotărâre se vorbește 
despre faptul că ADEH va proceda la predarea obiectivului către 
Primăria orașului Simeria, precum și la predarea portofoliului de 
contracte de închiriere pentru spațiile atribuite, contracte de utilități și 
așa mai departe, într-un termen de 60 de zile de la data comunicării 
prezentei.  
    Toma Florian: 
    Până la sfârșitul anului ne încadrăm. 
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Când preluăm cetățile, am putea să avem mult mai multe 
date concrete.  
    Toma Florian: 
    Asta este și opinia noastră. Adică până la 31 decembrie ne 
încadrăm și în termenul prevăzut acolo de 60 de zile. Poate găsim și 
soluții mai aplicate.  
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Doamna director, răspundeți la întrebarea pe care a pus-o 
domnul consilier Mutulescu! Puteți să țineți administrarea legal până la 
31 decembrie? 
    Bedea Camelia: 
    In documentele pe care le dețin se arată că obligativitatea 
îndeplinirii indicatorilor și a menținerii structurii de afaceri este până la 
data de 13.12.2019. De la această dată, beneficiarii sunt obligați să 
asigure funcționalitatea parcului de afaceri. Și în adresa primită de la 
ADR Vest este menționat acest fapt.   
    Vasilescu Sorin Adrian: 
     Deci din data de 14 decembrie 2019 nu mai sunteți 
monitorizați și nu mai aveți obligația să țineți 18 locuri de muncă. Dar 
puteți să administrați în continuare, până când aveți contract de 
administrare: 31 decembrie 2020. 
    Bedea Camelia: 
    Da, așa se spune în declarația care a fost atașată 
contractului de finanțare. Până la 13.12.2019 este o obligativitate, pe 
urmă, cei doi beneficiari trebuie să urmărească să mențină 
funcționalitatea parcului de afaceri.  
    Mutulescu Marius: 
    Vă mulțumesc mult! Deci, domnule președinte, domnule 
Avram, cred că ar fi mai bine să vă informați înainte și după aceea să 
veniți cu propuneri de genul acesta în consiliu.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
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    Problema este, domnule Mutulescu, că eram informat, 
numai că din punct de vedere al legalității parcul de afaceri trebuie să 
fie predat municipalității din Simeria până în decembrie 2019. Iar restul 
sunt încercări de a soluționa o problemă. La ce mă gândesc eu acum 
este faptul că retragerea de pe ordinea de zi și amânarea acestei 
hotărâri nu se poate face prin vot.  
    Mutulescu Marius: 
    O puteți face dumneavoastră. 
    Toma Florian: 
  Este decizia dumneavoastră, ca inițiator. Dar, ca și nuanță, 
după data și nu până la 13 decembrie 2019, cei doi asociați – Primăria 
Simeria și consiliul județean – trebuie mai departe administrarea. Dar 
după data și nu la data.  
    Avram Costel: 
   Domnule Mutulescu, eu vreau să vă spun că mă bucur că 
ADEH va ține cei 18 oameni. Numai că – încă o dată vă spun public – 
răspunderea este în totalitate a doamnei director și a domnului 
președinte. In rest, noi toți nu semnăm nimic; nici eu, nici domnul 
Vasilescu, ci numai doamna director și domnul președinte. Ei sunt 
singurii răspunzători, nici dumneavoastră, nici domnul Toma. Dacă 
dânșii preiau această responsabilitate, foarte bine! Dar trebuie să știe 
sigur că sunt singurii răspunzători de acest lucru. 
    Mutulescu Marius: 
    Oricum, a trecut termenul din decembrie, așa că ar fi mai 
bine să o scoateți de pe ordinea de zi și să veniți cu ceva concret.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Bun, responsabilitatea e clar a cui e. Vreau să aud și opinia 
secretarului general.  
    Dan Daniel: 
    Aici avem în discuție predarea. Predarea trebuia să se facă 
în 24 decembrie. Întârzierea nu este în favoarea noastră. E vorba de 
predarea parcului de afaceri către Primăria Simeria. Acesta era 
obiectivul nostru. Nu vorbim de angajați, de schemă, de alte povești. 
Deci e vorba de predarea obiectivului, foarte clar, cu un drept de 
administrare, am fost parteneri și avem această obligație: să predăm, 
iar primăria Simeria are obligația să preia. Acesta-i obiectul hotărârii. 
Celelalte consecințe, cu angajații și ceea ce povestim noi, urmează în 
demersuri. Nu putem lua acum o hotărâre să transferăm personalul. 
Nici nu intră în discuție povestea asta. Este altă entitate, altă persoană 
juridică. De aceea ar fi trebuit ca în decembrie să luăm această 
hotărâre, să ne achităm de obligația contractului de administrare. Cu 
preluarea de către Simeria, bineînțeles. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    De fapt, noi ce vrem să facem acum? Să predăm parcul. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
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    Predarea clădirii și predarea asta se face, cum scrie în 
hotărâre, în 60 de zile de la data comunicării acesteia. Deci avem două 
luni în care să facem operațiunile acestea de predare către Primăria 
Simeria. Corect? 
    Dan Daniel: 
    Am avut corespondență cu Autoritatea de management de 
la Timișoara, ca să ne ajute. Ne-au spus foarte clar: ne monitorizează, 
ne controlează și stăm în acest obiectiv de predare. Deci am vrut o 
păsuire de șase luni, am vrut o păsuire să nu predăm încă un an, n-au 
acceptat această discuție cu noi. Au spus: mergeți pe aplicația de 
finanțare și pe contract, așa cum a fost semnat. Respectiv cu obligația 
de a preda obiectivul Parc de Afaceri Simeria la Primăria Simeria. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    In 60 de zile de la luarea acestei decizii.  
    Dan Daniel: 
    Acest proiect de hotărâre, că este acum sau era în 
decembrie, trebuie să îl votăm, în ideea în care să ne achităm de 
obligația din contractul de finanțare.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Bun, să trecem la votul pe articole! 
    Vasilescu Sorin Adrian: 
      Amendamentul. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Domnule Vasilescu, dumneavoastră nu sunteți salariat la 
consiliul județean?  
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Care-i problema dumneavoastră? 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Dumneavoastră sunteți salariat aici. Și cu un salariu destul 
de bun. Nu ați putut să fiți la lucru săptămâna asta, să puteți să … 
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Eu de două săptămâni încerc să găsesc o soluție. Nici nu 
știam că s-a pus pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre.  
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Domnule Vasilescu, nu v-am auzit zbătându-vă! 
    Mutulescu Marius: 
    Păi dacă nu știa că s-a pus pe ordinea de zi … 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Dar la casierie mergeți, domnule Vasilescu? Mergeți la 
casierie să vă luați salariul?  
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Domnule secretar al partidului sau ce sunteți acolo, noi aici 
discutăm de un proiect de hotărâre. Eu acest proiect de hotărâre am 
propus să îl amânăm. Eu pot să votez ca și dumneavoastră. Până în 31 
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decembrie se poate administra. Dacă vreți să lăsați oamenii pe 
drumuri, votați acum și lăsați-i pe drumuri. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu-i lăsăm pe drumuri, pentru că putem continua 60 de zile 
de la data acestei hotărâri. Și atunci rezolvăm și problema predării și în 
60 de zile, și problema rezolvării situației oamenilor de la ADEH.  
    Amendamentul!? 
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Propunerea mea de amânare a proiectului de hotărâre 
până la următoarea ședință ordinară. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
  Acesta nu este un amendament. Nu. Părerea mea este că 
trebuie supus la vot așa cum a fost propus. 
     Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind încetarea 
administrării Parcului de Afaceri Simeria de către Agenția de 
Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara (ADEH):   
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 
(Vasilescu Sorin Adrian, Mutulescu Marius) și 13 abțineri (Toma 
Florian, Bărbulescu Mariana, Antal Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Popescu Valentin, Oprișa Ioan Florin, Șimon Ionuț Lucian, Armean 
Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza Florin, Popescu 
Viorica, Felciuc Eduard)). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Mutulescu 
Marius) și 13 abțineri (Toma Florian, Bărbulescu Mariana, Antal Liviu 
Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, Popescu Valentin, Oprișa Ioan Florin, 
Șimon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, 
Mârza Florin, Popescu Viorica, Felciuc Eduard)).     
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea 
administrării Parcului de Afaceri Simeria de către Agenția de 
Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara (ADEH), în 
ansamblul său:   

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

     Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (Vasilescu Sorin Adrian, Mutulescu Marius) și 13 
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abțineri (Toma Florian, Bărbulescu Mariana, Antal Liviu Marius, Chirilă 
Ioan Nicolaie, Popescu Valentin, Oprișa Ioan Florin, Șimon Ionuț 
Lucian, Armean Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza 
Florin, Popescu Viorica, Felciuc Eduard)). 
 
 
 
 

XXIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 
bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru 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, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual 
de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).     
  Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).     
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).   
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare 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 supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).     
  Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).     
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    Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).   
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).     
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).   
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC APA SERV VALEA 
JIULUI SA Petroșani. 
    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. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC APA SERV VALEA JIULUI SA 
Petroșani: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).     
  Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).   
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC APA SERV VALEA 
JIULUI SA Petroșani, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 
de „Cetățean de onoare al județului Hunedoara” domnului Marian 
Boboc, scriitor și publicist. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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. 
    Hirghiduși Ion: 
    Mulțumesc conducerii consiliului județean pentru punerea 
pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. După o zi atât de lungă, 
în care au fost atâtea discuții despre bani, tot mai mult îi dau dreptate 
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lui Thomas Morus, care visa o societate fără bani. Atunci nu ar mai fi 
nici o problemă. Dar aceasta este doar o glumă.  
    Am prezentat ieri, în comisia 4, argumentele pentru care 
scriitorul Marian Boboc merită să primească diploma de cetățean de 
onoare al județului Hunedoara. Este, în opinia mea, o chestiune 
justificabilă, având în vedere activitatea scriitoricească a acestui domn 
și contribuția lui la cultura județului, nu numai a Văii Jiului. Ar fi aici, din 
punctul acesta de vedere, trei argumente pe care aș putea să le aduc 
și anume: contribuția lui Marian Boboc din punctul de vedere al 
activității lui de ziarist, în care s-a implicat chiar după revoluție; 
contribuția lui ca scriitor – este membru al Uniunii Scriitorilor din anul 
2006 și a obținut o serie de premii, pe care nu vreau să le menționez 
aici, am o notă biografică în față, dar nu cred că este cazul să v-o 
citesc; și cred că cea mai importantă contribuție pentru vizibilitatea 
județului nostru este cea în domeniul unui anumit tip de cărți, care nu 
pot să fie catalogate chiar așa într-un gen și este vorba de cărțile 
documente, pe care autorul respectiv le-a scris sau le-a alcătuit, mai 
bine spus, pe baza cercetărilor de zeci de ani în arhivele din județul 
nostru, dar și de la Pitești, de la Cluj și de la București.  
    Până în prezent, acest scriitor a publicat 40 de cărți de 
documente și, prin aceasta, el a contribuit într-un mod decisiv la 
rememorarea unui timp pe care noi îl pierdem din vedere, cum ar fi, de 
exemplu, perioada interbelică, dacă ne referim, bineînțeles, la 
cercetarea presei, mai ales. Si este un lucru interesant vizavi de arhive, 
de libertatea de a cerceta în arhive, nu numai pentru cercetătorii care 
au legitimație. De ce? Pentru că în arhive se produce o osmoză 
interesantă, adică osmoza prin care evenimentele sociale cotidiene se 
transformă în evenimente istorice, având ca un ingredient important 
timpul. Deci ele sunt evenimente istorice și sunt importante pentru 
memoria colectivă.  
    Acesta cred că este meritul deosebit al lui Marian Boboc. 
Am în vedere, de asemenea și un alt argument: faptul că lui Marian 
Boboc i s-au recunoscut meritele în 2010, când a devenit cetățean de 
onoare al municipiului Petroșani, în 2015 a primit din partea consiliului 
județean o diplomă de excelență și așa mai departe.  
    Aș menționa printre cărțile pe care le-a publicat - cărțile de 
documente - o carte care cred că este interesantă din toate punctele de 
vedere și ea se numește „Liberalii lui Miocu”, o reconstrucție 
cronologică a Partidului Național Liberal din Valea Jiului. Este, în opinia 
mea, o contribuție remarcabilă în acest sens.  
    Pentru toate aceste contribuții - cu care nu vreau să mă mai 
întind aici, pentru că am stat deja prea mult – propun și îi rog pe toți 
colegii mei să voteze acest proiect de hotărâre. Mulțumesc. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 
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de „Cetățean de onoare al județului Hunedoara” domnului Marian 
Boboc, scriitor și publicist: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin a părăsit sala 
de ședințe, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în 
continuare este 30. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).     
  Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).   
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea 
titlului de „Cetățean de onoare al județului Hunedoara” domnului Marian 
Boboc, scriitor și publicist, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

     Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc. In una din ședințele următoare, îl vom invita 
aici pe domnul Marian Boboc și îi vom decerna titlul de cetățean de 
onoare.  
 
 
 
 

XXVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: 
„Reparații și modernizare a sediului Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara situată în municipiul Deva, 
Bulevardul Iuliu Maniu nr.18”. 
      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, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: 
„Reparații și modernizare a sediului Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara situată în municipiul Deva, 
Bulevardul Iuliu Maniu nr.18”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).     
  Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).   
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: 
„Reparații și modernizare a sediului Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara situată în municipiul Deva, 
Bulevardul Iuliu Maniu nr.18”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

     Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
 
 
 
 

XXX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri județene aflate 
în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru 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, 
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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. 
    Toma Florian: 
    Sigur, la începutul ședinței, acum multe ore, am cerut 
retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi. Îmi mențin poziția și 
acum, cu atât mai mult cu cât nu l-am văzut, ne-a fot înmânat la 
jumătatea ședinței, iar când ne-a fost înmânat am constatat un 
amatorism pe care nu l-am mai întâlnit în cele patru mandate pe care 
le-am ocupat în structuri ale administrației publice locale.  
    Dacă aveți anexa la dumneavoastră, uitați-vă, domnule 
președinte, și spuneți-mi cum s-au repartizat, cum s-a realizat acest 
program de lucrări, pentru că la pozițiile 3-4 avem lucrări de întreținere 
pe timp de vară pe drumurile județene 20.118.000 și așa mai departe. 
Deci o singură poziție înglobează toată suma, în totală lipsă de 
transparență, în totală lipsă de predictibilitate, lăsând la bunul plac al 
unuia sau al altuia din consiliul județean.  
    Am cerut de nenumărate ori - și vom cere în continuare, 
până când vom pleca din acest consiliu județean – avem nevoie de 
predictibilitate, avem nevoie de indicative de drum, de poziții 
kilometrice, de terasamente, de toaletări, de poduri, podețe, cu 
indicarea clară a poziției lor și a drumului la care facem trimitere.  
    Din aceste motive, vom vota împotrivă. Nu putem fi de 
acord cu ceva ce contestăm de ani de zile și cu un amatorism pe care 
nu l-am mai întâlnit până acum.  
    Avram Costel: 
    Vreau eu, domnule Toma, să vă răspund. Văd că 
dumneavoastră știați de ieri, când mi-ați spus, în cadrul comisiilor, că 
veți ridica problema drumurilor, în condițiile în care nici nu știați 
proiectul.  
    Toma Florian: 
    Da, la diverse o să ridic această problemă. 
    Avram Costel: 
    Proiectul nu era ieri gata, dar nu aveți dreptate. Nu este 
amatorism deloc. După cum știți, anul acesta, începând de la 1 
ianuarie, s-a terminat contractul cadru. Au fost scoase la licitație. Dacă 
până acum erau 5 zone, doamna director tehnic mi-a spus, mi-a 
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sugerat, să facem șase zone, că e mai bine. Am ținut cont de ceea ce a 
spus dumneaei, am făcut șase zone. Am scos, la început, la licitație, 
știind că la 31 decembrie se termină, iarna, în care avem licitațiile 
rezolvate și avem și prețuri unitare. Mergem mai departe. Acum suntem 
iarna. Ceea ce spuneați dumneavoastră, că au rămas 20.153.000, așa 
este și nu sunt împărțite, din cauza faptului că la ora aceasta sunt 
scoase la licitație lucrările de întreținere pe toate cele șase zone, dar 
nu știm cine sunt câștigătorii. De aceea, chiar dacă prețul pe care l-am 
scos la licitație … vă dau un exemplu: m2 întreținere este 69,5, acesta 
este prețul de pornire, dar după licitație s-ar putea să fie 50 sau 40, mai 
mare oricum nu poate să fie. Noi am fost obligați acum să facem acest 
lucru și vom veni și luna viitoare, când vom ști exact cine sunt cei care 
au câștigat, fiindcă trebuie să plătim iarna din anul 2019, care sunt în 
banii aceștia și sunt, pentru ianuarie și februarie, niște sume estimative, 
pentru că nu știm cât se va cheltui. De aceea s-au împărțit numai 
lucrările de iarnă; din cei  25.132.000, în jur de 5.000.000 sunt numai 
pentru iarnă, iar restul de 20.153.000 se vor împărți așa cum spuneți 
dumneavoastră, dar numai când știm cine sunt câștigătorii și care sunt 
sumele. Acum știm prețurile ferme, numai la deszăpeziri. Dar pentru 
noiembrie, pentru decembrie, sunt firme care au făcut facturi în ianuarie 
și trebuie să-i plătim. Acesta-i și motivul, pentru că altfel nu-l puneam 
pe ordinea de zi. Deci suma aia mare de care spuneți dumneavoastră, 
de 80 de milioane, pe care o știați de ieri, se va aduce la cunoștința 
consiliului județean în momentul în care licitațiile vor fi gata. 
    După părerea dumneavoastră, sunt câteva firme – 5 firme – 
care lucrează la deszăpezire pe care ar trebui să nu le plătim și să nu 
aprobăm acest program până în martie sau eu știu când vor fi gata 
licitațiile? Eu cred că și aceste firme au angajați, care la rândul lor au 
copii, și trebuie să primească bani. Mulțumesc. 
    Toma Florian: 
    Da, și eu vă mulțumesc. După părerea mea, această 
situație era și acum două săptămâni, și acum o săptămână, când ni s-a 
comunicat ordinea de zi, nu a apărut ieri după-masă. Dar asta e 
decizia, o respectăm, eu nu v-am spus decât că vom vota împotrivă, 
întrucât considerăm că este total lipsit de transparență. 
    Mutulescu Marius: 
    Am și eu o mică intervenție. Domnule președinte, în toată 
România asta, fie că vorbim de fonduri europene, fie că vorbim de bani 
alocați prin consiliile județene, prin primării, prin  PNDL sau în orice altă 
formă, sunt specificate clar cantitățile, însoțite de drumurile pe care vor 
fi efectuate aceste reparații. Numai în Consiliul Județean Hunedoara 
este altfel. Bănuiesc că și noi trăim tot în Comunitatea Europeană, tot 
în România, și Consiliul Județean Hunedoara are alt sistem decât toată 
România și toată Europa. Nu se poate așa ceva! 
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    Avram Costel:   
   Domnule Mutulescu, încă o dată: 20.153.000 vor fi împărțiți 
și vor fi aduși la cunoștința consilierilor județeni în momentul în care 
licitațiile vor fi gata. Fiindcă, până acum, a fost un singur contract 
cadru, pe care-l avea firma care câștiga pe o zonă și în care intra și 
deszăpezirea, și întreținerea, și lucrările de curățare, marcaje etc. 
Acum am împărțit în trei zone. In momentul în care vor fi gata și 
celelalte două licitații veți avea la cunoștință. Sub nici o formă, Consiliul 
Județean Hunedoara nu vrea să vă ascundă date. 
    Mutulescu Marius: 
    Dar are altă modalitate de lucru decât o țară întreagă.  
    Avram Costel:  
    Domnule Mutulescu, încă o dată vă întreb: ce să facem? 
Firmele care au făcut deszăpezirea în decembrie să nu fie plătite? 
Spuneți dumneavoastră! 
    Mutulescu Marius: 
    Repet: suntem singurul consiliu județean care merge pe 
aceasdtă modalitate de lucru.  
    Avram Costel:  
    Nu, domnule Mutulescu, și știți exact ceea ce vă spun 
dumneavoastră, dar sigur, v-am spus: 2020 este an electoral.  
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri județene aflate 
în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020:  
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 18 voturi pentru, 11 voturi împotrivă (Toma 
Florian, Bărbulescu Mariana, Antal Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Popescu Valentin, Șimon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Pârvan Ilie, 
Morar Nicolae Simion, Mârza Florin, Popescu Viorica) și 1 abținere 
(Mutulescu Marius).     
  Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 18 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (Toma 
Florian, Bărbulescu Mariana, Antal Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Popescu Valentin, Mutulescu Marius, Șimon Ionuț Lucian, Armean 
Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza Florin, Popescu 
Viorica).   
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri județene aflate 
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în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020, în 
ansamblul său:  

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abțineri? 

     Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 12 
voturi împotrivă (Toma Florian, Bărbulescu Mariana, Antal Liviu Marius, 
Chirilă Ioan Nicolaie, Popescu Valentin, Mutulescu Marius, Șimon Ionuț 
Lucian, Armean Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza 
Florin, Popescu Viorica).   
 
 
 
 

x 
Întrebări și interpelări 

 
    Toma Florian: 
    Îmi cer scuze de la colegii mei, a fost o zi lungă, obositoare, 
dar nu aș vrea să încheiem această ședință … dacă m-ați asculta, 
domnule președinte, v-aș fi recunoscător. Aș dori să aduc în atenția 
executivului câteva probleme legate de punctul pe care tocmai l-am 
contestat și am renunțat la a-l vota. Sunt probleme care trebuie să fie în 
atenția executivului și care trebuie să-și găsească rezolvarea.  
    Prima dintre aceste probleme se referă la angajamentul 
nostru luat ferm, în urma deceselor care s-au produs în dreptul fabricii 
de biciclete. Ne-am angajat că vom amenaja un sens giratoriu la 
accesul spre localitatea Sântandrei. Lucrurile tergiversează. Nu cred că 
trebuie să mai așteptăm alte accidente. Avem nevoie de un acord ferm 
de la Direcția de drumuri Timișoara - nu un acord de principiu, ci un 
acord ferm - astfel încât, împreună cu Primăria Simeria, să putem trece 
la exproprierea terenului sau la punerea la dispoziție a terenului 
necesar pentru executarea proiectului. Sunt lucruri pe care trebuie să le 
avem în vedere, sunt lucruri care nu costă bani și sunt lucruri pe care 
trebuie să le facem.  
    A doua problemă: mass media ne-a semnalat în urmă cu 
câteva luni o situație din comuna Rapoltu Mare. Pe DJ 107B, în luna 
mai 2019 au avut loc inundații, iar apele au săpat sub terasamentul 
drumului, astfel încât s-au creat câteva puncte critice, care trebuie 
rezolvate. Nu numai că trebuie rezolvate, dar terasamentul trebuie și 
protejat și e nevoie de ziduri de sprijin. Direcția tehnică ar trebui să se 
ducă în teren, să vadă despre ce este vorba, iar așa cum spunea 
domnul administrator public - când avem repartizarea pe întreținere 
drumuri, să avem în vedere și aceste probleme.  
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    Revenind în aceeași zonă, pe DJ 107A, de la Uroi la 
Geoagiu, va trebui să avem în vedere pe bugetul anului 2020 și 
montarea acelor oglinzi care au fost devastate, distruse. In Bobâlna 
avem curbele acelea de 900, unde e nevoie de două oglinzi, una pe un 
capăt și una pe celălalt; este nevoie de o oglindă la intersecția cu 
drumul spre Rapolțel și, sigur, în fața Primăriei de la Rapolt ar fi nevoie 
de o altă oglindă. Dar Direcția tehnică este cea care se pricepe mai 
bine. 
    Si nu ultima problemă, despre asta discutam ieri la comisie, 
domnule administrator public, aș vrea să aveți în vedere aspectul legal 
privind porțiunea de drum pe care l-am preluat de la Primăria Băcia, în 
vederea amenajării zonei de așteptare la intrarea spre deponeul 
ecologic. Calea ferată intenționează să demareze lucrări de refacere a 
pasajului de trecere peste calea ferată, ceea ce implică închiderea 
circulației rutiere peste acel pasaj. Oamenii din Bârcea Mare și 
Sântandrei se revoltă de câte ori au ocazia împotriva traficului greu, 
nepermițând accesul mașinilor de mare tonaj prin localitate. Și atunci 
vor trebui demarate și purtate discuții cu administratorul infrastructurii 
feroviare și, în momentul în care avem disponibilitatea financiară și 
toate formalitățile îndeplinite și alocăm bani pentru rezolvarea acestei 
probleme – poarta de acces pre deponeul ecologic – să facem 
concomitent și lucrările de pasaj de cale ferată, astfel încât să nu 
închidem circulația de două ori și să scoatem traficul greu din 
Sîntandrei și Bârcea. 
    Și nu în ultimul rând, am înțeles – nu am verificat, Direcția 
tehnică sau Serviciu tehnic va trebui să verifice – dacă în Sântandrei 
sunt amplasate indicatoare de limitare a tonajului și limitare a vitezei, 
așa cum este normal pe un drum județean. Pentru că vedeți și știm cu 
toții cât de greu le întreținem și cât de ușor ni le strică alții. 
    Acestea erau intervențiile pe drumuri județene, tocmai în 
ideea de a pregăti ceea ce am tot discutat toată ședința: programul de 
reparații și întreținere drumuri județene. 
    Avram Costel: 
    Conform legilor în vigoare, sensul giratoriu de la Sântandrei 
sevas face, dar respectând legea. Domnule Toma, nu cred că vreți să 
obligați consiliul județean să depășească unele etape. Suntem, 
conform datelor pe care le am eu și după discuțiile purtate cu șeful 
Serviciului investiții, conform legii, în grafic. Referitor la semnele de 
circulație de care spuneați dumneavoastră, eu pot să vă spun că 
domnul consilier județean Felciuc mi-a adus la cunoștință această 
problemă, fără să o ridice aici, în plenul consiliului județean; a venit, a 
spus și sigur se va rezolva. Cât despre drumul de la Băcia, după cum 
știți sau ați văzut, la ora aceasta am scos la licitație întreținerea 
drumurilor județene; o să fie întreținerea drumurilor județene și a celor 
administrate de consiliul județean. Drumul de la Băcia este luat în 
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administrare de consiliul județean. In momentul în care se va termina 
licitația, este o prioritate pentru noi să facem întreținerea acelei porțiuni 
de drum care duce la CMID. 
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
    Domnule președinte, domnule administrator, pentru că tot 
aveți răspunsurile la purtător, poate îmi dați și mie ceva răspunsuri 
vizavi de drumul județean care este cel mai circulat drum în județul 
Hunedoara și care face legătura între Hunedoara și Sântuhalm. Știți că 
la ora actuală au apărut foarte multe gropi în carosabil. Sensul de mers 
de la Hunedoara la Sântuhalm nu mai durează mult și nu o să mai 
putem circula pe el și m-aș bucura dacă ați avea un răspuns că este 
prioritatea numărul unu și că se vor începe lucrările… Dați-mi voie să 
termin, vă rog frumos, că pe urmă îmi pierd ideea!  
    După toate chestiile acestea vreau să-i aduc la cunoștință și 
domnului președinte că drumul județean pe care am fost și ne-am 
deplasat cu mașina, cel de pământ, la ora actuală nici săracii boi, care 
au o tracțiune destul de solidă nu reușesc să tragă căruța sau carul pe 
acel drum. Când se deszăpezește și când plouă și pământul acela este 
îmbibat, se afundă orice utilaj pe acel drum.  
    Al treilea lucru este drumul acela pe care vă tot rog să îl 
aveți în vedere, unde nu pot să circule nici salvările, nici pompierii, și 
mai e un segment de drum și e păcat … 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Drumul înspre Ghelari și Govăjdie. 
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
    Da și mai este o porțiune de drum, cel de la coada 
barajului, către Toplița. Este îngrozitor de impracticabil, credeți-mă pe 
cuvânt de onoare! Vă fac invitație să mergem împreună. Sunt gropi în 
care îți lași mașina, dacă le iei în plin. Sper să țineți cont de aceste 
lucruri, pentru că la sumele care sunt, mă rog, sper să le dăm de capăt.  
    Avram Costel: 
    Domnule Chirilă, conducerea PSD a consiliului județean a 
hotărât că, din banii de întreținere care vor fi aduși la cunoștința 
dumneavoastră, drumul de la Hunedoara la Sântuhalm va intra în 
reabilitare și va fi sută la sută covor asfaltic. Dar nu este meritul 
dumneavoastră, ci conducerea politică a PSD a hotărât asta. Sau va 
supune la vot și majoritatea va decide, ca să nu ne mai legăm noi unii 
de alții, da? Am văzut că dumneavoastră ați fost și la Bunila, am văzut 
foarte frumos, a arătat un domn primar, dar nu mi-ar fi așa, tot una să 
stau să mă uit, că aia este totuși o cameră într-un consiliu local, într-o 
primărie. 
    Toma Florian: 
    Să înțelegem că conducerea PSD a județului Hunedoara 
cară asfaltul cu lopata sau cum, că eu așa am înțeles. 
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    Avram Costel: 
    Conducerea PSD a consiliului județean. După cum știți, 
PSD a câștigat alegerile locale și el are o conducere PSD. Dacă nu 
știați, domnule Toma. 
    Toma Florian: 
    Nu știam că noi avem aici doar un rol de formă. 
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
    Domnule Avram, trebuie să recunoașteți că de trei ani de 
zile, ședință de ședință tot problema asta o ridic aici. Foarte bine, vreau 
să-l văd făcut! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Rolul dumneavoastră aici e unul de fond, nu de formă, dar 
vă rog să nu o mai lungim. Doamna consilier Ivăniși! 
    Ivăniși Maria: 
    Domnule președinte, stimați colegi, am votat astăzi un 
buget care se pare că este insuficient pentru dezvoltarea și 
funcționarea județului Hunedoara. Cu toate acestea, ați reușit să alocați 
resurse - atât cât s-a putut - în toate domeniile și sunt convinsă că veți 
găsi acele resurse necesare să finanțați și activitatea Teatrului ID 
Sîrbu, astfel încât acesta să își mențină și să continue să obțină 
performanțe, așa cum a făcut-o în acest mandat.  
    Vreau însă să vorbesc tot despre acest subiect sensibil 
privind reparații și modernizare drumuri județene. Știți bine că stațiunea 
Straja, ca urmare a eforturilor făcute de administrația locală și 
investitorii din zonă, a reușit să devină o stațiune de top în preferințele 
turiștilor; mii de turiști vin aici, atât vara, cât și iarna. Stațiune Straja, 
perla județului Hunedoara, una din cele mai mari investiții din Valea 
Jiului și poate chiar din județ, reușește să aducă resurse financiare și 
să creeze locuri de muncă importante nu numai pentru Lupeni, cât și 
pentru întreaga Vale și întregul județ, pentru că turiștii nu vin cu 
pachețelul în buzunar și nici nu aterizează direct în stațiune. Ei vin prin 
județ, din toate colțurile țării. 
    Știm că în acest mandat s-au făcut investiții majore în 
stațiune și chiar lucrări la drum și vă mulțumim pentru asta. Insă drumul 
nu este finalizat și mai are nevoie de lucrări, întrucât lucrările nefăcute 
s-ar putea să le afecteze pe cele pe care le-am făcut până acum. Si 
pentru aceasta, vă rugăm ca în programul de reparații și modernizare 
drumuri județene să aveți în vedere finalizarea lucrărilor la acest drum, 
amenajarea și modernizarea lui, inclusiv cu acele parcări din proiectul 
propus de Primăria Municipiului Lupeni. Să contribuim, ca for legislativ, 
la dezvoltarea municipiului Lupeni, a Văii Jiului și a județului 
Hunedoara. Vă mulțumesc și mulțumesc colegilor! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Mulțumesc și eu, doamna consilier. Altcineva? 
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    Bălănesc Doinița Maria: 
    Domnule președinte, o intervenție scurtă aș avea. Eu aș 
vrea să vă adresez o rugăminte, trecând peste faptul că noi, consilierii 
județeni am avut astăzi în față un vicepreședinte de consiliu județean 
care s-a comportat de parcă astăzi a venit la serviciu și ne spune că 
astăzi a descoperit proiectele de hotărâre. Și mă bazez pe asta când 
spun că doar mail-ul dacă și-l verifica, știa, avea cunoștință de 
proiectele de hotărâre încă de acum câteva zile.  
    Și tot trecând peste faptul că colegii noștri, consilieri liberali, 
în mandatul trecut au susținut un director ADEH care nu a avut absolut 
nici o activitate sau o activitate foarte slabă și, dacă bine-mi amintesc, 
într-o ședință anterioară, domnul Toma își exprima chiar nemulțumirea 
față de doamna director de la ADEH, pentru cei 18 angajați de la 
ADEH, care noi considerăm că și-au făcut treaba și au avut o activitate 
extrem de bună în ultimii ani, aș dori să vă întâlniți cu angajații de 
acolo, să purtați o discuție cu primarul orașului Simeria, ca în cele 60 
de zile să se găsească o soluție pentru ei. Pentru că am înțeles astăzi 
că trebuie respectată clauza contractuală, dar trebuie să rezolvăm și 
problema celor 18 angajați de la ADEH. Vă mulțumesc, asta este 
rugămintea mea, adusă în atenția dumneavoastră. Vă mulțumesc 
frumos! 
     Vasilescu Sorin Adrian: 
    Vreau să răspund, domnule președinte, pentru că am fost 
atacat. Doamna consilier județean, ca și dumneavoastră, programul cu 
drumurile l-am primit și eu cu o jumătate de oră înainte să vin aici. 
Proiectele de hotărâre nu mi s-au comunicat. Am discutat cu domnul 
președinte ceea ce am spus: vreau amânare până când găsim o 
soluție. I-am propus mai multe variante: cu 4 oameni, cu 8 oameni, cu 
12 oameni, cum să administrăm în continuare parcul. In timp ce 
negociam aceste lucruri, eu m-am trezit cu proiectul de hotărâre trimis. 
Deci, atâta timp cât nu cunosc de aceste proiecte de hotărâre, atâta 
timp cât mi s-au luat toate atribuțiile pe care le aveam asupra aparatului 
propriu, am fost și eu ca dumneavoastră, din păcate.  
    Și vreau să-i transmit domnului consilier județean Ștaier că 
în cele cinci mandate de când e aici s-a remarcat cel mult cu faptul că a 
încasat cotizația de la colegii de partid. In rest nu l-am auzit cu niște 
poziții clare, ferme, în ceea ce s-a făcut. Și eu știu că la cotizații se mai 
dau și chitanțe, domnule, cum să zic, domnule trezorier, domnule lider 
de grup. 
    Toma Florian: 
    Domnule președinte, ne permiteți să ne retragem? Vă rog, 
că nu vrem să intrăm în discuții de acest fel. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
  Da și vă mulțumesc pentru prezență. 
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    Avram Costel: 
    Domnule Toma, vreau să vă spun că am avut discuții cu 
șefa resurselor umane și sub nici o formă, chiar dacă se unește ADEH 
cu SPAMI, nu se pot lua cele 18 locuri. Dar domnul vicepreședinte nu 
știe și atunci …  
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
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