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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 31 iulie 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.214/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat și s-a întrunit în ședință ordinară, în sistem de 
videoconferință, în data de 31 iulie 2020, orele 11,00. 
     La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Bobora 
Mircea Flaviu – președintele Consiliului Județean Hunedoara;  Antal 
Liviu Marius, Armean Lenuța, Bălănesc Doinița Maria, Bărbulescu 
Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Chivu Cristina, Circo Aurel Vasile, 
Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc 
Eduard, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși 
Maria, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa 
Ioan Florin, 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. 
    Lipsesc de la ședință domnii vicepreședinți Andronache 
Daniel Costel și Vasilescu Sorin Adrian. 
         Ședința este condusă de domnul președinte Bobora Mircea 
Flaviu. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc pentru prezență, doamnelor și domnilor 
consilieri județeni și îmi permit să vă anunț de pe acum că următoarea 
ședință ordinară va fi în 10 august.  
    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 22 iulie 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 următorul 
proiect al ordinii de zi: 
    1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean 
de Onoare al Județului Hunedoara” Preasfințitului Alexandru Mesian, 
Episcop eparhial al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj; 
   2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; 
    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Agenției de Dezvoltare Economico - Socială a Județului Hunedoara; 
    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara; 
    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de 
parteneriat cu privire la proiectul “Creșterea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgenta 
Deva”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014– 2020, Axa 
prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 
cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID – 19; 
    6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.158/2019 privind aprobarea 
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dezmembrării unor imobile reprezentând tronsoane de drumuri 
județene; 
    7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare 
anuale întocmite la 31 decembrie 2019  ale S.C. PARC INDUSTRIAL 
CĂLAN SRL; 
    8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de 
lucrări de  întreţinere curentă și periodică  drumuri județene aflate în 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020; 
    9. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara 
întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul II  
2020; 
    10. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea 
execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara pentru trimestrul II 2020; 
    11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2020, virărilor de 
credite bugetare în cadrul  bugetului propriu al Județului Hunedoara 
precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget; 
    12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, virărilor de credite în 
cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului 
de investiții, anexă la buget ale unor instituţii aflate în subordinea şi 
finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara; 
    13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  
bugetului de venituri şi cheltuieli al Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Brad  pe anul 2020, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași 
capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, 
anexă la buget; 
    14. 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  prevăzute în bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2020;  
    15. Intrebări, 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 suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarele proiecte de hotărâre: 

- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2020 al  S.C. Apa Serv Valea Jiului  S.A.  
Petroşani 
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției 
Consiliului Județean Hunedoara către Asociația Salvital 
Hunedoara. 

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

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (31). 
    Dan Daniel: 
    Vă informăm că toate proiectele de hotărâre ce vor fi 
supuse votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile art.136 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fiind însoțite de 
referatele de aprobare, rapoartele de specialitate ale compartimentelor 
de resort și însoțite de avizele comisiilor de specialitate. 
     Bobora Mircea Flaviu: 
    Proiectele de hotărâre din ordinea de zi vor fi supuse votului 
dumneavoastră în ansamblul lor, cu excepția eventuală a unui articol în 
care sunt formulate amendamente sau care necesită dezbateri. Vă 
mulțumesc. 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 
de ”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” Preasfințitului 
Alexandru Mesian, Episcop eparhial al Eparhiei Greco-Catolice de 
Lugoj. 
    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.   
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Înainte de a supune la vot proiectul de hotărâre, aș vrea să 
menționez câteva lucruri. Preasfințitul episcop a avut o contribuție 
însemnată în construirea bisericii greco-catolice din Deva și, de 
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asemenea, a fost implicat în mai multe lucrări de reabilitare a unor 
biserici din județul Hunedoara. Dânsul fiind în vârstă și neputând să 
facă deplasarea la Deva, este prezent aici domnul Sabo Ioan Sorin, 
parohul bisericii greco-catolice din Deva, pe care l-aș ruga să 
menționeze câteva lucruri despre activitatea Preasfințitului episcop. Dar 
nu înainte de a spune că speranța noastră, în momentul în care am 
decis să vă propunem acest proiect de hotărâre, a fost că lucrurile de 
substanță care înseamnă pacea socială și religioasă se vor așterne nu 
numai pe teritoriul județului Hunedoara, ci al întregii țări. Vă rog, sfinția 
voastră! 
    Sabo Ioan Sorin: 
    Preasfinția sa Alexandru Mesian, din 1994 – când a fost 
numit episcop ajutori al Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj – a început 
a se ocupa de toate parohiile care erau înființate la vremea respectivă, 
aici, în județ. A continuat, cu ajutorul părintelui ieromonah iezuit ???? 
să stabilească comunitățile din Valea Jiului și din jurul Devei, făcând 
vizite pastorale în fiecare an, organizând pelerinajul de la Câmpu lui 
Neag, mai bine spus ceva mai sus de barajul de la Valea de Pești. In 
perioada interbelică, preotul ieromonah Ștefan Dănilă Berinde a adus 
de la Lourdes o statuetă cu Maria de la Lourdes. Mai sus de Valea de 
Pești, sunt două statuete: statuia inimii preasfinte a lui Iisus, iar mai sus 
este această statuetă, reînnoită de vreo câțiva ani. 
    In activitatea sa, Preasfinția sa nu a căutat să stârnească 
discordia între sufletele oamenilor, ci a promovat ????, cum, de altfel, 
stă și în biografia dânsului, participând la întâlnirile ecumenice de la 
Baltimora, din anul 2000, împreună cu Biserica Ortodoxă și cea 
Romano-Catolică. In 2001, orașul Deva a avut onoarea de a-l primi pe 
nunțiul apostolic Jean-Claude Perisset, ca să vadă această ctitorie pe 
care mulți dintre dumneavoastră au văzut-o și o cunosc, mai ales cei 
care sunt din Deva, ctitorită de părintele Cuni, dar consacrată de 
Preasfinția sa.    
    In perioada aceasta de 26 de ani, Preasfințitul a căutat să 
întărească comunitățile noastre, ctitorind anumite biserici în 
Hunedoara, în Spini, în Orăștie, în Hațeg, în Petroșani, Lupeni, Uricani 
și în alte locuri din județul nostru, întărindu-ne spiritual pe noi, preoții, în 
primul rând, și spunându-ne, totodată, să evităm dușmănia între 
oameni și, mai degrabă, să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu decât 
deosebirea dintre noi, întrucât ceea ce ne unește ne face să uităm răul 
și să căutăm binele, pentru că Dumnezeu însuși este acela care caută  
și ne-a spus nouă, prin apostoli, să căutăm să aducem pacea pe 
pământ. Ne-a sfătuit să eliminăm orgoliul din sufletul nostru, pentru că 
a fi catolic înseamnă a fi universal, a fi pentru toți, iar otodocșii, prin 
sobornicie, tot același lucru îl spun și fiecare dintre noi cinstim pe 
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Născătoarea de Dumnezeu, cinstim sfinții, dar, mai presus de toate, îl 
adorăm pe Hristos cel jertfit, care pentru noi toți s-a jertfit, și pentru cei 
care cred, și pentru cei care nu cred, și pentru cei răi, și pentru cei buni. 
Pentru că el nu fac deosebire acum, în viața aceasta, ci va face 
deosebirea atunci când fiecare dintre noi va lăsa această lume. Da, 
înainte de a o lăsa, fiecare dintre noi trebuie să aibă grijă de sine 
însușii, de a fi mai bun cu celălalt și, mai ales, să ne întrebăm fiecare 
dintre noi și să-l întrebăm pe aproapele nostru: ce pot să fac pentru tine 
acum, în acest moment? Dacă pot să fac ceva, fac, iar dacă tu îmi spui 
că nu am ce să fac, atunci pacea pe care eu doresc să o transmit 
celuilalt să se întoarcă la mine, dacă tu nu o primești. Însă, dacă tu 
dorești acea pace, să vină la tine și cu ea să trăim toți, împreună. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Mulțumesc sfinției voastre pentru această prezentare și nu 
pot să nu punctez câteva lucruri care mi s-au părut de excepție. Să 
utăm de orgoliu, să uităm răul, să promovăm binele și, nu în ultimul 
rând, pacea socială și religioasă trebuie să fie constant punctul 
principal a ceea ce facem, nu ceea ce numai gândim să facem. 
Mulțumesc încă o dată, părinte. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 
”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” Preasfințitului Alexandru 
Mesian, Episcop eparhial al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al 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. 
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    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.   
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Agenției de Dezvoltare Economico - Socială a Județului 
Hunedoara. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.   
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Agenției 
de Dezvoltare Economico - Socială a Județului Hunedoara: 

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

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă avizul 
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, 
tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi copilului, 
precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.    
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
acordului de parteneriat cu privire la proiectul “Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de 
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Urgenta Deva”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 
2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19.  
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă avizul 
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, 
tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi copilului, 
precum şi de legătură cu ONG-urile. 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională.  
    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.   
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vreau să vă anunț că, din păcate, Popa Florin, un angajat 
de la Serviciul de administrare a drumurilor din consiliul județean, este 
bolnav. Săptămâna trecută a fost la mare, a revenit din concediu luni și 
marți, când nu s-a simțit foarte bine, aseară i s-a făcut testul și a ieșit 
pozitiv, așa că e internat în spital. Spre regretul nostru, are 20 de 
contacți care vor fi obligați să rămână în carantină. Și, în afară de 
lucrările pe care le facem ca să nu ne cadă tavanele în cap, în paralel 
cu asta, de la orele douăsprezece o să facem dezinfecție. Ne-am 
asumat această obligație, să facem dezinfecția, nu numai în zona 
consiliului județean, ci și în zona prefecturii. Nu întrerupem activitatea, 
pentru că – din discuțiile cu DSP – este suficient să nu se lucreze 
sâmbătă și duminică. De luni, interzicem totuși intrarea publicului în 
sediul consiliului județean. 
   Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de 
parteneriat cu privire la proiectul “Creșterea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgenta 
Deva”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 
cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID – 19: 
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- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.158/2019 privind 
aprobarea dezmembrării unor imobile reprezentând tronsoane de 
drumuri județene. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.   
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.158/2019 privind aprobarea dezmembrării unor 
imobile reprezentând tronsoane de drumuri județene: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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



11 
 

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
situațiilor financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2019  ale S.C. 
PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.   
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale 
întocmite la 31 decembrie 2019  ale S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN 
SRL:   

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului de lucrări de  întreţinere curentă și periodică  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, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
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lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.   
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de  
întreţinere curentă și periodică  drumuri județene aflate în administrarea 
Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza şi 
aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean 
Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru 
trimestrul II  2020. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.   
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara 
întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul II  
2020: 

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

X. 
 

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

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2020, 
virărilor de credite bugetare în cadrul  bugetului propriu al Județului 
Hunedoara precum și modificarea programului de investiții, anexă la 
buget. 
    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. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.   
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al județului Hunedoara pe anul 2020, virărilor de credite bugetare în 
cadrul  bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, virărilor de 
credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget ale unor instituţii aflate în 
subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă avizul 
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, 
tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi copilului, 
precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.    
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2020, virărilor de credite în cadrul aceluiași 
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capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, 
anexă la buget ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara: 
    Domnul consilier județean Mutulescu Marius nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 30.  

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad  pe anul 2020, virările de credite bugetare în 
cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului 
de investiții, anexă la buget. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă avizul 
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, 
tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi copilului, 
precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.    
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad  pe anul 
2020, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al 
bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la 
buget: 
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    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 30. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat 
la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2019, ca sursă de finanţare 
a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2020. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.    
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea 
exerciţiului bugetar  al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2020: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
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XV. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al  S.C. Apa Serv Valea 
Jiului  S.A.  Petroşani. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
   Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.    
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2020 al  S.C. Apa Serv Valea Jiului  S.A.  Petroşani: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
majorării contribuției Consiliului Județean Hunedoara către Asociația 
Salvital Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională.   
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    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
      Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind majorării contribuției Consiliului 
Județean Hunedoara către Asociația Salvital Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

x 
 

    Chirilă Ioan Nicolaie: 
    Domnule președinte, aș avea o intervenție, dacă se poate, 
referitor la drumul județean 687 N, ce face legătura între satul Cinciș și 
drumul care duce la Hațeg. Primăria Teliuc a făcut o adresă -   
nr.2273/7.07.2020 – către compartimentul de specialitate, dar până 
acum nu s-a primit nici un răspuns.  Telefonic, v-am adus și 
dumneavoastră la cunoștință această situație: ei solicită montarea de 
indicatoare pentru limitarea de tonaj. Se solicită acest lucru deoarece 
traficul prin acest sat provoacă trepidații și deteriorează casele aflate 
de o parte și de alta a drumului.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, este vorba de acea scurtătură pe care am realizat-o 
acum vreo doi ani și pe care acum o folosesc unii și alții. Mi-am notat 
chestia cu indicatoarele și am vorbit și cu domnul primar. 
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
    Vă mulțumesc! Referitor la drumul județean care face 
legătura între Hunedoara – prin Silvaș și prin Hășdat – către Hațeg, la 
ședința trecută am ridicat problema unor intervenții de urgență, 
deoarece terasamentul drumului este lăsat, cu o înclinație destul de 
mare, și trebuie intervenit, pentru a nu avea evenimente nedorite și 
neplăcute în circulația pe acest drum.  
    Aș vrea să vă rog, dacă puteți, să mă informați referitor la 
drumul județean ce face legătura cu Toplița, chiar deasupra barajului 
acesta este impracticabil. Ați reușit să faceți o analiză și să-l putem 
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băga în reparații? Să îl plombăm măcar! Să facem niște plombe care 
sunt foarte-foarte urgente. Deja, lumea circulă pe marginea drumului. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vom vedea ce bani o să ne vină acum și cred că intră și 
partea asta în discuție. 
    Avram Costel: 
    Domnule președinte, aș vrea să intervin și eu și să-i aduc 
aminte domnului Chirilă că, până a ajunge la capătul Lacului Cinciș, 
treci pe drumul care este în administrarea Primăriei comunei Teliuc. 
Dumneavoastră, domnule Chirilă, ați văzut în ce hal este acest drum? 
Nu este deloc confortabil să mergi pe acest drum, dar dumneavoastră 
vedeți numai ceea ce vă convine dumneavoastră. Drumul acela va fi 
făcut în limita banilor pe care îi avem. Și să nu uităm faptul că bugetul 
Consiliului Județean Hunedoara este mai mic anul acesta cu 1.200 
miliarde lei. Dacă Guvernul Orban dădea bani, aveam toate drumurile 
din județ făcute. Așa, facem în limita banilor pe care îi avem. 
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
    Domnule Costel Avram, aș putea să fiu și eu răutăcios și să 
o dăm pe politică, dar eu nu fac politică acum! Eu doar v-am adus la 
cunoștință … 
      Avram Costel: 
      Domnule Chirilă, avem și la Șoimuș drum dat în 
administrare, unde se face canalizare și pe care se circulă jalnic, dar 
am dat drumul în administrarea Primăriei Șoimuș și ei trebuie să facă 
acest lucru. Așa ar trebui să facă și Primăria Teliuc 
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
    Dumneavoastră nu ați înțeles ce voiam să spun. Pe 
această lucrare făcută de Primăria Teliuc, măcar se circulă pe un sens 
de mers! Dar acolo, la coada barajului, amândouă sensurile de mers  
sunt afectate, domnule Avram! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule Chirilă, ca să nu mai implicăm factorul politic în 
discuția asta, vreau să vă spun că eu am reținut faptul că e un potențial 
pericol de accidente. Asta era important. 
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
   Vă mulțumesc pentru înțelegere, domnule președinte! 
    Avram Costel: 
    Domnule președinte, vreau să vă spun că domnul consilier 
a ridicat această problemă și la comisie și i-am spus că drumul înspre 
Silvaș este făcut. Dar e foarte bine că l-a adus încă o dată în discuție, 
pentru a se auzi acest lucru. 
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
    Domnule Costel Avram, dacă l-ați făcut, e foarte bine! 
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    In final, vreau să le urez la mulți ani salvamontiștilor, pentru 
că pe 1 august este ziua lor, și să le doresc mult succes. Mulțumesc 
pentru înțelegere! 
    Felciuc Eduard: 
    Domnule președinte, domnilor colegi, vreau să vă 
mulțumesc pentru toată colaborarea pe care am avut-o în decursul 
anilor. Din păcate sau din fericire,  pentru mine astăzi este ultima zi în 
domeniul politic. Mă voi retrage și am ținut neapărat să vă mulțumesc 
tuturor, să îmi cer scuze, dacă uneori am deranjat, să mulțumesc 
aparatului de specialitate și să vă doresc tuturor multă sănătate și să 
auzim numai de bine! Mulțumesc mult. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Mie, personal, îmi pare rău, pentru că - cu nici unul dintre 
dumneavoastră - nu am avut sentimentul de deranj. Eu nu cred că faci 
bine ce faci, dar asta e! E decizia fiecăruia.  
  Felciuc Eduard: 
    Domnule președinte, când se vor mai schimba poate niște 
lucruri în viața politică – deși aici nu ar trebui să vorbim despre politică 
– poate voi reveni. Mulțumesc foarte mult! Sănătate la toată lumea! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Doamnelor și domnilor, vă propun ca următoarea ședință 
ordinară să aibă loc în data de 10 august, cu același program ca și 
astăzi: la orele 9 ședințele pe comisii, iar la 11 ședința de plen. Vă 
mulțumesc mult și aștept să ne vedem în 10 august! 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
   PRESEDINTE, 
        Mircea Flaviu Bobora 
         SECRETAR GENERAL  

     AL JUDEȚULUI, 
 Daniel Dan 

 
 


