
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara

din data de 31 ianuarie 2019

   La  ședință   sunt  prezenți:  Bobora  Mircea  Flaviu  –
președintele  Consiliului  Județean  Hunedoara;  Andronache  Daniel
Costel,  Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinții  Consiliului  Județean
Hunedoara;  Antal  Liviu  Marius,  Armean  Lenuța,  Bălănesc  Doinița
Maria, Chirilă Ioan Nicolaie, Ciodaru Iulian Dacian, Circo Aurel Vasile,
Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Frânc Oana
Elisabeta, Gherman Petre Lucian, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Hojda
Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian, Mârza
Florin,  Mutulescu  Marius,  Oprișa  Ioan  Florin,  Popa  Mircea  Marcel,
Popescu Valentin, Popescu Viorica, Rus Lucian Ioan, Stănescu Vetuța,
Suciu Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan Dumitru, Toma
Florian,  Vlad  Ovidiu  –  consilieri  județeni;  Dan  Daniel  -   secretarul
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.
  Sedința este condusă de domnul președinte Bobora Mircea
Flaviu.
 Bobora Mircea Flaviu:
  Doamnelor  și  domnilor  consilieri,  în  conformitate  cu
prevederile art.49 alin.2 din Regulamentul de organizare și funcționare
a Consiliului Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016
a  Consiliului  Judeţean  Hunedoara,  vă  rog  să  vă  ridicaţi  pentru
intonarea Imnului Naţional al României.
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  Se intonează Imnul Naţional al României.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Intrucât  sunt  prezenţi  un  număr  de  33  consilieri,  potrivit
art.95  alin.1  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal
constituită. 
 Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, vă supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința
extraordinară din data de 4 ianuarie 2019. Aveţi dreptul să contestaţi
conţinutul  procesului  verbal  şi  să  solicitaţi  menţionarea  exactă  a
opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că
nu au fost consemnate cu exactitate.
  Dacă nu sunt  observații,  vă  rog să  trecem la  aprobarea
procesului verbal:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abţineri?

   Procesul  verbal  a  fost  aprobat  cu  unanimitate  de  voturi
(33).

x

  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnilor consilieri, vă prezint următorul proiect al ordinii de
zi, așa cum a fost el publicat:
1. Raportul Președintelui Consiliului Județean Hunedoara cu privire
la modul de  îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului
județean pe anul 2018; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de acţiuni în
domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul
2019”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de
funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Hunedoara;
4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  statului  de  funcții  al
Serviciului Public Județean Salvamont;
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului
de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului
de Pneumoftiziologie Geoagiu;
7. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților
Consiliului  Județean  Hunedoara  ca  membri  în  Consiliul  de
administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva;
8. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților
Consiliului  Județean  Hunedoara  ca  membri  în  Consiliul  de
administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
9. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților
Consiliului  Județean  Hunedoara  ca  membri  în  Consiliul  de
administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
10. Proiect  de  hotărâre  privind  constatarea  pierderii  calității  de
membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara de către
domnul Lazăr Ioan și validarea domnului Lazăr Gheorghe;
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Metodologiei de atribuire
a spaţiilor destinate închirierii  în clădirile şi  platformele expoziţionale
realizate prin Proiectul „Parc de Afaceri Simeria”, prevăzută în anexa
nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.191/2015 privind
stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea Parcului de Afaceri Simeria,
cu modificările și completările ulterioare;
12. Proiect  de hotărâre privind aprobarea unui program de măsuri
pentru îmbunătățirea activității PARCULUI INDUSTRIAL CĂLAN;
13. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  Convenţiei  de
colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia
Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei Pui;
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a
unui  sector  de  drum  județean  pentru  accesul  în  situl  arheologic
UNESCO Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de Munte;
15. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru
funcțiile din familia ocupațională „Administrație” din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
16. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru
funcțiile  din  familia  ocupațională  „Administrație”  din  cadrul  Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
17. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru
funcțiile din familia ocupațională „Administrație” din cadrul Agenției de
Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara;
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18. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru
funcțiile din familia ocupațională „Administrație” din cadrul Serviciului
Public Județean Salvamont;
19. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru
funcțiile din familia ocupațională „Administrație” din cadrul Serviciului
Public de Administrare a Monumentelor Istorice;
20. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru
funcțiile  din  familia  ocupațională  „Administrație”  din  cadrul  Direcției
Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de
investiții:  ”Restaurare Castel Nopcsa, sat Săcel, comuna Santamaria
Orlea, județul Hunedoara”;
  In  conformitate  cu  prevederile  art.43  alin.1  din  Legea
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale art.50 alin.3 din Regulamentul de
organizare şi  funcţionare a Consiliului  Judeţean Hunedoara,  aprobat
prin Hotărârea nr.102/2016, vă rugăm să aprobați modificarea ordinii
de zi în sensul suplimentării ei cu următorul proiect de hotărâre:
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de
funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.
  Ca de obicei, ultimul punct din ordinea de zi va fi  cel de
Diverse.
  Supun la vot proiectul ordinii de zi astfel modificat:

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

  Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (33).

  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnilor  consilieri,  înainte  de  a  trece  la  dezbaterea
proiectelor din ordinea de zi, facem precizarea că, în conformitate cu
art.46 alin.1 din Legea 215/2001, „Nu poate lua parte la deliberare și la
adoptarea hotărârilor  consilierul  local care,  fie personal,  fie prin soț,
soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes
patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”.
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I.

  Raportul  Consiliului  Județean  Hunedoara  cu  privire  la
modul  de   îndeplinire  a  atribuțiilor  proprii  și  a  hotărârilor  consiliului
județean pe anul 2018.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Acest  raport  a  putut  fi  consultat  pe pagina de internet  a
consiliului  județean,  la  secțiunea  ședințe.  Președintele  consiliului
județean prezintă acest raport în conformitate cu prevederile art.104
alin.3  lit.a  din  Legea  nr.215/2001  a  administrației  publice  locale,
republicate.  Raportul  cuprinde,  pe  capitole  și  în  detaliu,  activitatea
compartimentelor  de  specialitate  din  aparatul  consiliului  județean,
precum și a instituțiilor și agenților economici din subordine. 
  Ca  rezumat,  în  activitatea  decizională  din  anul  2018  a
consiliului  judțean,  acesta  s-a  întrunit  în  21  ședințe,  toate  legal
constituite. Au fost adoptate 329 hotărâri,  care vizează domeniile de
activitate ale consiliului județean și ale subordonatelor acestuia, toate
fiind  legale  și  nefiind  atacate  nici  una  în  instanță.  Președintele
consiliului județean a emis 696 dispoziții, toate legale și neatacate în
instanță.
  Activitatea  consiliului  județean,  atât  sub  aspectul
funcționării  acestuia,  cât  și  sub  aspectul  realizării  atribuțiilor,  a  fost
destinată asigurării cerințelor și așteptărilor cetățenilor județului.
  Acest punct nu face obiectul votului.

II.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
„Programului  de  acţiuni  în  domeniul  relaţiilor  externe  al  Consiliului
Judeţean Hunedoara pe anul 2019”.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
raportul de avizare al 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
raportul  de  avizare  al  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 „Programului
de  acţiuni  în  domeniul  relaţiilor  externe  al  Consiliului  Judeţean
Hunedoara pe anul 2019”:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
    Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
„Programului  de  acţiuni  în  domeniul  relaţiilor  externe  al  Consiliului
Judeţean Hunedoara pe anul 2019”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (33).
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III.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
organigramei și statului de funcții 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
raportul de avizare al 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
raportul  de  avizare  al  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 și
statului  de  funcții  ale  Direcției  Generale  de  Asistență  Socială  și
Protecția Copilului Hunedoara:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?

7



- Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
    Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (33).

IV.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului
de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul  de  avizare  al  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 Serviciului Public Județean Salvamont:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
statului  de  funcții  al  Serviciului  Public  Județean  Salvamont,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (33).

V.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
organigramei  și  a  statului  de  funcții  ale  Sanatoriului  de
Pneumoftiziologie Brad.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul  de  avizare  al  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 și
a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad:
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  Doamna  consilier  Suciu  Ancuța  Elena  nu  participă  la
adoptarea  acestui  proiect  de  hotărâre,  iar  domnul  consilier  Mârza
Florin  lipsește  temporar  din  sala  de  ședințe,  astfel  încât  numărul
voturilor exprimate la acest punct este 31.
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

VI.

    Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
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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
raportul  de  avizare  al  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
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare  ale  Sanatoriului  de  Pneumoftiziologie  Geoagiu,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (33).
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VII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de administrație al Spitalului 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
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Sunt aici cei trei reprezentanți ai compartimentului medical
și am considerat că trebuie să își asume responsabilități ca membri ai
consiliului  de  administrație  în  spitalele  din  subordinea  consiliului
județean și să-și facă datoria în funcție de ceea ce înseamnă atribuțiile
pe care le au.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
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  Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva, în ansamblul
său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (33).

VIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de administrație al Sanatoriului 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
raportul  de  avizare  al  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
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad:
  Doamna  consilier  Suciu  Ancuța  Elena  nu  participă  la
adoptare  acestui  proiect  de  hotărâre,  astfel  încât  numărul  voturilor
exprimate la acest punct este 32.
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  Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de  administrație  al  Sanatoriului  de  Pneumoftiziologie  Brad,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

IX.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
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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
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Staier Ioan Dumitru:
  Domnule președinte, înainte de vot aș dori să intervin cu
privire  la  cele  trei  puncte  privind  desemnarea  reprezentanților
consiliului județean în consiliile de administrație ale spitalelor, pe care
le-am dezbătut foarte intens în cadrul comisiilor. Un coleg consilier de
la PNL a solicitat ca cei trei reprezentanți să vină în plenul consiliului și
să-și prezinte CV-urile, programul, funcțiile și chiar atribuțiile. Pentru că
am auzit  astăzi  că spitalele trebuie să meargă mai  bine și  consiliul
județean, prin reprezentanții săi în consiliile de administrație, trebuie să
le ajute în acest sens. De aceea, nu aș vrea să trecem la vot până nu
auzim prezentarea celor trei salariați, la solicitarea domnului consilier
Chirilă.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Da, vă rog să vă prezentați  foarte pe scurt,  începând cu
șeful de compartiment și apoi cele două salariate ale compartimentului.
  Tonceanu Bogdan:
  Bună ziua! Mă numesc Tonceanu-Blaga Tudor Bogdan, de
meserie  doctor,  și  sunt  funcționar  la  compartimentul  Managementul
unităților de asistență medicală. Sunt angajat din anul 2013 în acest
compartiment.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Si  ai  fost  rugat  să  prezinți,  rezumativ  măcar,  atribuțiile
compartimentului de management al unităților medicale.
  Tonceanu Bogdan:
  Deci  noi  aprobăm  organigrama,  statul  de  funcții  și
Regulamentul de organizare și funcționare ale spitalelor ...
  Stănescu Vetuța:
  Nu le aprobați, le propuneți!
  Tonceanu Bogdan:
  Participăm  la  evaluarea  managerilor  spitalelor  din
subordinea  consiliului  județean;  propunem  schimbarea  structurii
organizatorice a spitalelor, cu avizul Ministerului Sănătății; participăm
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la efectuarea controlului de fond al spitalelor,  împreună cu Casa de
Asigurări  de  Sănătate;  alte  atribuții  ale  conducătorilor  consiliului
județean.
  Josan Carmen:
  Bună ziua! Mă numesc Carmen Josan, am 52 ani, lucrez
de 13 ani în consiliul județean; de aproape 5 ani la compartimentul de
management  al  unităților  medicale,  8  ani  la  compartimentul  culte,
sport, turism și activități culturale. 
  Vă rugăm să ne acordați credit. Este prima dată și pentru
noi când vom face parte din consiliile de administrație așe spitalelor din
subordine  și  bineînțeles  că  și  interesul  nostru,  ca  și  al  consiliului
județean,  este  acela  ca  lucrurile  să  meargă  foarte  bine  în  Spitalul
Județean Deva și în cele două sanatorii. 
  In ce privește atribuțiile noastre, cred că ați primit ROF la
comisii  și  se  poate  consulta,  iar  atribuțiile  pe  care  le  vom avea în
aceste consilii  de administrație le aveți  în proiectele de hotărâre pe
care le supunem aprobării. Ați văzut că va trebui să ne ocupăm și de
buget, și de achiziții, și de investiții, lucruri pe care nu le-am mai făcut
până acum, ocupândune cu prioritate de statul de funcții, organigrama
și ROF spitalelor.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Acesta  este  și  motivul  pentru  care  am propus  să  faceți
parte  din  consiliile  de  administrație,  astfel  încât  să  vă  asumați  și
responsabilitatea, și munca, și sprijinul pe care îl acordați executivului
consiliului județean și consiliului județean în integralitatea lui, în felul
acesta justificându-vă și existența.
  Josan Carmen:
  Da,  perfectă  dreptate  aveți,  domnule  președinte,  putând
privi  la  nivel  macro  activitatea  acestor  spitale,  dacă-mi  permiteți  să
completez. Mulțumesc.
  Samuel Dana:
  Bună  ziua!  Sunt  Dana  Samuel  și  lucrez  în  consilliul
județean din anul 2004, iar de un an și nouă luni în acest compartiment
de management al activității unităților medicale.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Bun.  Să  sperăm  că,  în  momentul  în  care  trebuie  să
raportați  despre  cele  12-14  puncte  esențiale  a  ceea  ce  înseamnă
atribuțiile  dumneavoastră,  veți  reuși  să  fiți  un  sprijin  și  pentru
președintele  consiliului  județean,  pentru  executiv  și  pentru  consiliul
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județean. Vom vedea, pentru că altfel o să fim obligați să trecem la
ceea ce înseamnă reorganizarea acestui compartiment. 
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Domnule  președinte,  dacă-mi  permiteți,  pentru  că  tot  a
intervenit domnul Staier, poate că dânsul a înțeles puțin mai ..., aș vrea
să nuanțez mai bine acest  lucru. Mie mi se pare normal,  când dau
votul  unor  persoane, să le  cunosc și  fizic,  adică să știu cum arată.
Chiar nu vreau să contest o activitate în care eu nu am o specializare,
dar  mă bucură  faptul  că  acești  domni,  care  au  fost  propuși  pentru
consiliile de administrație, au făcut o mică prezentare a activității lor.
Eu le doresc succes și sper, așa cum ziceți și dumneavoastră, să facă
lucruri bune. Mulțumesc.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Eu aș avea o singură completare: poziționarea lor  a fost
făcută conform legislației, existența compartimentului fiind condiționată
de legislație ca membrii acestui compartiment să facă parte din aceste
consilii de administrație.
  Nemaifiind  alte  intervenții  în  legătură  cu  acest  punct,  se
supune la vot,  pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de  administrație  al  Sanatoriului  de  Pneumoftiziologie  Geoagiu,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (33).

X.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  constatarea
pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică
Hunedoara de către domnul Lazăr Ioan și validarea domnului Lazăr
Gheorghe.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
raportul  de  avizare  al  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  pierderii
calității  de  membru  al  Autorității  Teritoriale  de  Ordine   Publică
Hunedoara de către domnul Lazăr Ioan și validarea domnului Lazăr
Gheorghe:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constatarea
pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică
Hunedoara de către domnul Lazăr Ioan și validarea domnului Lazăr
Gheorghe, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (33).

XI.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  pentru  modificarea
Metodologiei de atribuire a spaţiilor destinate închirierii  în clădirile şi
platformele  expoziţionale  realizate  prin  Proiectul  „Parc  de  Afaceri
Simeria”,  prevăzută  în anexa nr.3  la  Hotărârea Consiliului  Judeţean
Hunedoara  nr.191/2015  privind  stabilirea  unor  măsuri  pentru
funcţionarea Parcului de Afaceri Simeria, cu modificările și completările
ulterioare.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.
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  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
raportul  de  avizare  al  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 pentru modificarea Metodologiei
de  atribuire  a  spaţiilor  destinate  închirierii  în  clădirile  şi  platformele
expoziţionale  realizate  prin  Proiectul  „Parc  de  Afaceri  Simeria”,
prevăzută în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.191/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea Parcului
de Afaceri Simeria, cu modificările și completările ulterioare:
  Domnul  consilier  Simon  Ionuț  Lucian  nu  participă  la
adoptarea acestui  proiect  de hotărâre,  astfel  încât  numărul  voturilor
exprimate la acest punct este 32.
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea
Metodologiei de atribuire a spaţiilor destinate închirierii  în clădirile şi
platformele  expoziţionale  realizate  prin  Proiectul  „Parc  de  Afaceri
Simeria”,  prevăzută  în anexa nr.3  la  Hotărârea Consiliului  Judeţean
Hunedoara  nr.191/2015  privind  stabilirea  unor  măsuri  pentru
funcţionarea Parcului de Afaceri Simeria, cu modificările și completările
ulterioare, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  unui
program  de  măsuri  pentru  îmbunătățirea  activității  PARCULUI
INDUSTRIAL CĂLAN.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul  de  avizare  al  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 unui program
de  măsuri  pentru  îmbunătățirea  activității  PARCULUI  INDUSTRIAL
CĂLAN:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
 Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
unui  program  de  măsuri  pentru  îmbunătățirea  activității  PARCULUI
INDUSTRIAL CĂLAN, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (33).

XIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
încheierii  Convenţiei  de  colaborare  dintre  Direcţia  Generală  de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al
Comunei Pui.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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 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
raportul  de  avizare  al  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  încheierii
Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei Pui:
  Doamna consilier  Stănescu  Vetuța  lipsește  temporar  din
sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct
este 32.
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  Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
încheierii  Convenţiei  de  colaborare  dintre  Direcţia  Generală  de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al
Comunei Pui, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XIV.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea modului
de administrare a unui sector de drum județean pentru accesul în situl
arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de Munte.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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.
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      Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
raportul  de  avizare  al  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  stabilirea  modului  de
administrare a unui sector  de drum județean pentru accesul în situl
arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de Munte:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
 Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  stabilirea
modului de administrare a unui sector de drum județean pentru accesul
în  situl  arheologic  UNESCO  Sarmizegetusa  Regia-Grădiștea  de
Munte, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (33).
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XV. 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor
de  bază  pentru  funcțiile  din  familia  ocupațională  „Administrație”  din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 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
raportul  de  avizare  al  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  stabilirea  salariilor  de
bază pentru funcțiile din familia ocupațională „Administrație” din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
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  Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  stabilirea
salariilor  de  bază  pentru  funcțiile  din  familia  ocupațională
„Administrație”  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului
Județean Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (33).

XVI.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor
de  bază  pentru  funcțiile  din  familia  ocupațională  „Administrație”  din
cadrul  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
raportul de avizare al 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
raportul  de  avizare  al  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  stabilirea  salariilor  de
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bază pentru funcțiile din familia ocupațională „Administrație” din cadrul
Direcției  Generale  de  Asistență  Socială  și  Protecția  Copilului
Hunedoara:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.5:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.6:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind stabilirea
salariilor  de  bază  pentru  funcțiile  din  familia  ocupațională
„Administrație”  din  cadrul  Direcției  Generale  de  Asistență  Socială  și
Protecția Copilului Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (33).

XVII.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor
de  bază  pentru  funcțiile  din  familia  ocupațională  „Administrație”  din
cadrul  Agenției  de  Dezvoltare  Economico-Socială  a  Județului
Hunedoara.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul  de  avizare  al  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  stabilirea  salariilor  de
bază pentru funcțiile din familia ocupațională „Administrație” din cadrul
Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
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  Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se  supune  la  vot proiectul  de  hotărâre  privind  stabilirea
salariilor  de  bază  pentru  funcțiile  din  familia  ocupațională
„Administrație” din cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a
Județului Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (33).

XVIII.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor
de  bază  pentru  funcțiile  din  familia  ocupațională  „Administrație”  din
cadrul Serviciului Public Județean Salvamont.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
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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  stabilirea  salariilor  de
bază pentru funcțiile din familia ocupațională „Administrație” din cadrul
Serviciului Public Județean Salvamont:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.5:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  stabilirea
salariilor  de  bază  pentru  funcțiile  din  familia  ocupațională
„Administrație”  din  cadrul  Serviciului  Public  Județean  Salvamont,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (33).
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XIX.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor
de  bază  pentru  funcțiile  din  familia  ocupațională  „Administrație”  din
cadrul Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul  de  avizare  al  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  stabilirea  salariilor  de
bază pentru funcțiile din familia ocupațională „Administrație” din cadrul
Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.5:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  stabilirea
salariilor  de  bază  pentru  funcțiile  din  familia  ocupațională
„Administrație”  din  cadrul  Serviciului  Public  de  Administrare  a
Monumentelor Istorice, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (33).

XX.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor
de  bază  pentru  funcțiile  din  familia  ocupațională  „Administrație”  din
cadrul  Direcției  Publice  Comunitare  de  Evidență  a  Persoanelor
Hunedoara.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul  de  avizare  al  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  stabilirea  salariilor  de
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bază pentru funcțiile din familia ocupațională „Administrație” din cadrul
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.5:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  stabilirea
salariilor  de  bază  pentru  funcțiile  din  familia  ocupațională
„Administrație” din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a
Persoanelor Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (33).
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XXI.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
cofinanțării  obiectivului  de  investiții:  ”Restaurare  Castel  Nopcsa,  sat
Săcel, comuna Santamaria Orlea, județul Hunedoara”.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul  de  avizare  al  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  cofinanțării
obiectivului  de  investiții:  ”Restaurare  Castel  Nopcsa,  sat  Săcel,
comuna Santamaria Orlea, județul Hunedoara”:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.5:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind  aprobarea
cofinanțării  obiectivului  de  investiții:  ”Restaurare  Castel  Nopcsa,  sat
Săcel,  comuna Santamaria  Orlea,  județul  Hunedoara”,  în  ansamblul
său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (33).

XXII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
organigramei  și  a  statului  de funcții  ale aparatului  de specialitate al
Consiliului Județean Hunedoara.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul  de  avizare  al  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 organigramei și
a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Hunedoara:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
   Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
organigramei  și  a  statului  de funcții  ale aparatului  de specialitate al
Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (33).

x
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  Popa Mircea:
  Domnule președinte,  mă numesc Popa Mircea,  fac parte
din grupul de consilieri PDS și vreau să fac o propunere. Vreau să o
lansez, nu vreau să o discutăm acum, ca să nu discutăm la cald, în
contradictoriu.  Cu o parte  din  colegi  am discutat,  am discutat  și  cu
conducerea consiliului județean și propunerea mea este următoarea:
întrucât  pentru  cele  trei  catarge,  despre  care  s-a  tot  discutat  în
ședințele noastre, nu s-au mai demarat lucrările de ridicare a lor, eu vin
cu o altă  propunere,  pentru care să inițiem, eventual  un proiect  de
hotărâre – ridicarea pe Dealul Uroiului a unei cruci asemănătoare cu
cea de pe Muntele Mic, de vreo 27 de metri. E o locație care ar da
foarte bine, pentru că un catarg îl vezi de la 2-3 km, poate mai puțin,
pe când o cruce ridicată pe Dealul Uroiului – pe cușma lui Decebal,
cum am învățat noi la școală – se vede de undeva de pe la Orăștie, de
la Ilia, de pe Valea Streiului. Ar trebui să fie și luminată peste noapte.
Si cred că și prețul de cost este mai mic decât al celor trei catarge. Eu
vă las acest subiect să-l gândiți și să-l discutăm la următoarea ședință,
pentru că ședințele de azi au fost cam lungi. Vă mulțumesc.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnule Popa, nu trebuie să aveți rețineri, orice propunere
trebuie să fie  analizată și,  în  situațiile  în  care este,  efectiv,  utilă  ca
viziune de ansamblu, ca spațiu tutistic, pentru că acolo se realizează
tot  felul  de  activități,  o  discutăm,  o  analizăm împreună  cu  consiliul
județean.
  Popa Mircea:
  Cineva spunea, domnule președinte, că sunt mai greu de
obținut avizele, fiindcă este o arie protejată, e un monument al naturii.
Eu am discutat  și  cu primarul  orașului  Simeria și  a zicea că nu se
poate  să  nu  obținem avizele,  dacă  s-au  obținut  la  un  moment  dat
pentru o rampă de depunere a deșeurilor. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Am înțeles, domnule Popa. Domnule Mutulescu!
  Mutulescu Marius:
  Mulțumesc, domnule președinte!  Aș avea două probleme
pe care aș dori să le expun. Una dintre ele se referă la deșeurile din
județul Hunedoara și, mai precis, modul în care societatea BraiCăta își
desfășoară activitatea în zona pe care o are. Stim cu toții că au fost o
grămadă de reclamații, de nemulțumiti vizavi de deșeurile care nu s-au
ridicat mai mult de două săptămâni din localitățile din zona Ilia, Valea
Mureșului și așa mai departe.
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  Uitându-mă pe site-ul ADI și pe site-ul consiliului județean,
nu am văzut telefoanele monitorilor de zonă, care răspund de această
activitate. Si îl  rog pe colegul nostru, domnul consilier PSD, care se
ocupă  de  această  activitate,  să  facă  aceste  demersuri  pentru  ca
telefoanele respective să fie publice.
  A doua problemă pe care aș dori să o expun și să fiți de
acord cu ea este să se înființeze în cadrul ADI deșeuri un dispecerat în
care cetățenii județului să poată să își expună nemulțumirile, în cazul
în care sunt, să li se dea un număr de înregistrare pe loc și, în două-
trei zile, să primească răspuns despre cum s-a rezolvat problema.
  De asemenea, aș dori să primesc o notă informativă privind
capacitatea acestei societăți vizavi de caietul de sarcini asumat și să
vedem dacă dânșii  au ajuns, într-adevăr, la o capacitate la care să
poată gestiona această activitate. Vă mulțumesc.
  Si  a  doua  problemă,  dacă  îmi  permiteți.  Este  vorba  de
faptul  că  județul  Sibiu  este,  de  anul  acesta,  regiune  gastronomică
europeană. Studiind site-urile Consiliului Județean Sibiu, am văzut că
nu există nici un fel de parteneriat cu ADEH sau Consiliul Județean
Hunedoara  privind  o  colaborare  pentru  promovarea  turismului  și  a
firmelor de specialitate din județul Hunedoara.
  Aș dori să știu dacă s-a inițiat ceva până acum, pentru că
data de depunere a acestor documente era 15 ianuarie, după câte am
văzut. Si dacă nu, ce putem face în continuare, pentru că este vorba
de un an de zile în care Sibiu este capitală gastronomică europeană,
vor fi  o grămadă de turiști  care vor vizita zona și este păcat să nu
reușim și noi să atragem turiști în zona noastră sau să ne promovăm
produsele.  Bineînțeles,  eu  știu  că  au  mai  fost  parteneriate  și  cu
municipiul București, totuși aici este mult mai aproape și mai simplu.
Mulțumesc. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Referitor la prima observație, eu spun că ea e întemeiată.
Pentru  că,  începând  cu  câștigarea  licitației  pe  cele  patru  zone  de
colectare, am avut probleme care - și asta e revoltător – s-au soluționat
de la o zi la alta. Deci nu ai tratat cu seriozitate lucrurile. Pentru că
lucrurile au început cu zona Brad, a trebuit să avem discuții la Brad, au
continuat cu o serie de probleme legate de timpii de ridicare în zona
Deva și  s-au rezolvat în după-masa aceleiași zile în care au apărut
problemele și astăzi, de dimineață au fost probleme – acum mă scuzi,
domnule director, că răspund eu, tu mă poți completa, pentru că ești în
miezul problemelor – în zona Hunedoara, unde s-a iscat un zvon că nu
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s-au plătit salariile și nu o să se colecteze gunoaiele. Zvonul s-a iscat
pe la 7,20 dimineață, iar la ora 8-8,10 mi s-a adus la cunoștință de
către monitori și de către directorul ADI că lucrurile sunt normale. Eu
apucasem să discut și cu firma respectivă, pe care am convocat-o și i-
am spus și primarului de Hunedoara și oricine dorește să participe la
discuția cu ei,  că e ultimul avertisment pe care-l  dăm. In paralel  cu
asta, am discutat cu Garda de Mediu, nu numai să monitorizeze, ci să
aplice legislația în acest domeniu, dacă discfuncționalitățile există. 
  Eu nu discut calitatea serviciilor dinainte cu șase luni, nu
discut imperfecțiunile de acum un an și junătate sau abaterile de acum
un an și  jumătate.  A fost  un caiet  de sarcini,  a fost  o licitație,  s-au
câștigat  licitațiile  pe  anumite  obiective  pe  care,  atât  noi,  cât  și  ei,
trebuie să ni le îndeplinim. Asta-i și motivul pentru care am făcut scurta
asta prezentare și o să-l rog pe domnul Felciuc să mă completeze cu
date  suplimentare,  dacă  sunt,  și  monitorii,  într-adevăr,  să  poată  fi
vizualiazați ca telefoane. O să discut cu domnul Felciuc și în maximum
două zile,  asta însemnând luni  sau marți,  o să vă dăm un răspuns
vizavi de ce înseamnă dispeceratul care să preia reclamații, pentru că
lucrurile  trebuie  să  fie  perfectibile  în  domeniul  ăsta  și  să  fie
perfecționate de la o zi la alta, cu împărțire de saci, cu prezentare în
media, inclusiv a lucrurilor care se pot lăsa cu penalități, începând de
la cel care generează deșeuri, până la cel care le colectează selectiv,
nu la un loc. Si am rugat pe cei de la Garda de Mediu ca, începând de
alaltăieri, să îi urmărească pe cei care fac acest serviciu.
  Domnule  Felciuc,  completați-mă  dumneavoastră,  iar  la
ultimul punct o să-l rog pe domnul Andronache să dea un răspuns.
  Felciuc Eduard:
  Am să  vă  dau  și  eu  câteva  referințe,  domnule  consilier.
Alături  de  noi,  de  ADI,  și  u.a.t.  trebuie  să  monitorizeze  activitatea
acestui operator. Toate u.a.t. sunt delegatari, ca și ADI, doamna Vetuța
și alți colegi pot să vă spună că este așa cum spun eu. Pentru că ați
adus în discuție cazul Ilia, îmi pare rău că trebuie să vă spun, nu mi se
pare normal ca eu, ca director, să aflu de la presă și de la Garda de
Mediu că a fost o problemă acolo. Da, am trimis monitorul, s-a făcut o
constatare inopinată și s-a dat un termen de conformare de 24 ore. Din
păcate,  pe  anumite  porțiuni  nu  au  fost  deszăpezite  drumurile,  iar
mașina  Brai  Cătă  a  luat  un  stâlp.  Trebuie  să  înțelegem  că  ei
colectează, dar trebuie să-i ajutăm și noi, și mă refer la toate u.a.t. și la
toți ceilalți factori.
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  Referitor la monitori, domnule consilier, toate u.a.t. au primit
o circulară  de la  noi,  o  adresă prin  care li  s-au transmis  datele de
contact ale monitorilor, adică telefoanele și mailurile monitorilor noștri.
Monitprii noștrii vreau să vă spun că aseară, la ora opt, încă erau pe
teren.  Deci  noi  monitorizăm,  avem un  grafic  de  monitorizare  și,  pe
lângă  graficul  de  monitorizare,  avem  inspecțiile  inopinate,  când  ne
prezentăm la operatori și spunem că vrem să mergem în zona cutare.
Din păcate, cum a spus și domnul președinte, nu toate lucrurile sunt
cum ar trebui să fie, dar sperăm că, împreună cu u.a.t. și cu ceilalți
factori, să ducem pe drumul cel bun ceea ce este acum.
  Referitor la dispecerat, BraiCătă are un dispecerat. Nu pot
și sesizările este normal să le preia Brai Cătă. Ei au niște indicatori de
performanță, inclusiv pe modul cum își rezolvă problemele pe sesizări,
direct.  Iar  noi  monitorizăm și  aceste  sesizări.  Dacă vreți,  vă  și  dau
numărul de telefon, că astăzi am intrat și eu în posesia lui. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Poblema sesizată este una derivată din ceea ce noi am tot
discutat. Lucrul ăsta e o treabă relativ nouă, care trebuie monitorizată
cu cea mai mare atenție, pentru că nu e vorba de Brai Cătă sau de altă
companie ...

Felciuc Eduard:
  Discutăm și de Supercom, până la urmă sunt două societăți
care ...
  Bobora Mircea Flaviu:
  ... e vorba de toți cei care execută această activitate, care
trebuie  executată  în  conformitate  cu  obiectivele  pe  care  și  le-au
asumat.
  Felciuc Eduard:
  Iar  nota  de  informare  cu  privire  la  capacitate  o  să  v-o
transmit, nu este nici o problemă în acest sens.
  Mutulescu Marius:
  Mulțumesc mult  pentru răspuns; într-o mare măsură sunt
de acord cu dumneavoastră, dar este foarte greu câteodată, ca primar,
să-ți  reclami  copilul.  Una  la  mână.  Si  a  doua:  este  foarte  greu  să
mergem  pe  o  monitorizare,  în  momentul  în  care  noi  nu  avem  un
dispecerat și la acel dispecerat să avem noi acces, nu operatorul. Noi
putem  să  preluăm  reclamațiile  și  să  le  trimitem  spre  rezolvare
operatorului, altfel noi niciodată nu o să avem controlul asupra a ceea
ce se întâmplă. Sună cetățeanul, dânșii îi promit ce-i promit și cu asta

40



am  terminat  povestea.  Cred  că  rolul  nostru  este  de  a  îmbunătăți
activitatea.  Vă mulțumesc. 
  Bobora Mircea Flaviu:
 Da. Este și motivul pentru care v-am spus că vă dăm un
răspuns și  analizăm chestia  asta cu dispeceratul  nostru.  Pentru că,
domnule director,  cei  de la  Brai  Cătă pot  să ne furnizeze informații
vizavi de reclamații pe care le doresc ei. 
  Felciuc Eduard:
  Putem  merege  în  control,  domnule  președinte,  să  luăm
registrul de reclamații.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Până săptămâna viitoare vom discuta și aspectul acesta.
  Stănescu Vetuța:
  Domnule consilier județean și director ADI Felciuc, ca să
respectăm formulele de adresare! - vreau să vă spun următorul lucru:
în calitate de fost vicepreședinte al consiliului județean și de președinte
al  ADI,  aș vrea și  mi-aș dori  din partea dumneavoastră un pic  mai
multă responsabilitate. Si responsabilitatea vă spun la ce face referire:
face referire la faptul că dumneavoastră, în calitate de director, aveți
obligația  să  monitorizați  această  firmă  câștigătoare  a  licitațiilor
conforme despre care vorbiți dumneavoastră și să încercați să nu mai
aruncați responsabilitatea inadvertențelor și nefuncționării  coerente a
firmei  care  colectează  deșeurile,  pentru  că  primarii  sunt  membri  în
structura  asociativă  ADI  deșeuri.  In  concluzie,  primarii  v-au  delegat
acest  atribut  dumneavoastră,  director  fiind.  Si  primarii,  săracii,  sunt
acuzați  de  cetățeni  că  nu  li  se  colectează  deșeurile.  Nu  sunt
responsabili primarii. Mulțumesc.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Aici cred că-i o interpretare puțin forțată. Ce spuse domnul
Felciuc  e  că  în  echipa  asta:  ADI,  primari,  consiliu  județean  prin
deponeu și așa mai departe, toată lumea trebuie să colaboreze și să-și
aducă o cât de cât contribuție la mersul bun al lucrurilor. Pentru că,
începând  de  la  modul  în  care  se  depozitează,  decurge  efuiciența
practic a sistemului.
  Stănescu Vetuța:
  Da,  sunt  de  acord.  Dar  cetățenii  județului  Hunedoara
trebuie să înțeleagă că nu mai este responsabil primarul pentru faptul
că deșeurile nu se adună din zona lor. Nu este responsabil primarul.
  Felciuc Eduard:
  Doamna consilier, am o rugăminte. Eu nu am vrut să arunc
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responsabilitatea pe primari. Cred că m-ați înțeles un pic greșit. Am zis
că  și  primăriile  au  niște  responsabilități  și  împreună  putem  face
sistemul să meargă. Până la urmă, acest ADI are cinci monitori pe cele
patru zone și avem și o parte de monitoprizare pe CMID. Si noi facem
monitorizare, dar și primăriile au oameni și pot să vă dau exemplu la
Deva,  Simeria,  Hunedoara  sau  alte  localități;  au  oameni  care
monitorizează și ei această activitate. Dacă apare cea și noi nu suntem
în zonă sau nu am observat, că se mai întâmplă, ne aduc la cunoștință
și noi facem ceea ce trebuie să facem, nu am pasat.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnule Felciuc, eu nu cred că doamna consilier Stănescu
își  dorește  să  absolve  primăriile  de  orice  responsabilitate,  într-un
sistem de management integrat. Responsabilitatea e pe secvențe. Intr-
adevăr,  nu  primarul  e  responsabil  de  colectarea  propriu-zisă;
responsabilitatea pentru colectarea propriu-zisă este a societății care
și-a asumat, prin licitație, aceste lucruri. Dar asta nu înseamnă că nu
trebuie să fim toți implicați în acest sistem de management integrat al
deșeurilor, în așa fel încât el să funcționeze la un moment dat, ca acolo
unde ne uităm noi cu ochii deschiși. 
  Domnule  Andronache,  vă  rog  să  răspundeți  la  a  doua
întrebare a domnului consilier Mutulescu!
  Andronache Daniel Costel:
  Domnule  consilier,  mă  bucur  foarte  mult  că  ați  sesizat
această oportunitate. Așa este, posibilitățile de colaborare cu județul
Sibiu în acest moment sunt foarte mari, nu numai pe această perioadă,
dar și pe anul viitor. Eu chiar săptămâna trecută, în data de 23, am fost
la  Sibiu,  am discutat  cu conducerea consiliului  județean,  am stabilit
direcțiile în care vrem să mergem în această colaborare și, pe măsură
ce facem pași înainte, vă voi informa. 
  Bedea Camelia:
  Sunt Camelia Bedea, directorul ADEH. Vreau să vă informz
că  știm  despre  acest  eveniment,  că  am  fost  chiar  prezenți  la
evenimentul  de lansare de la  București,  din luna decembrie.  Ca un
prim  pas  la  acest  eveniment,  ca  să  atragem în  județul  Hunedoara
turisți,  ne-am gândit  să amplasăm niște panouri  publicitare stradale.
Chiar astăzi am primit oferta de preț și urmează să mergem și să ne
alegem locația. Vrem să fie undeva mai în centrul Sibiului, ca să fie
văzute de cât mai mulți vizitatori.
  Mutulescu Marius:
  Vă mulțumesc, dar județul Sibiu este capitală regională. Eu
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vă dau un sfat: să faceți așa încât să vă adresați întregului teritoriu al
județului Sibiu, pentru că nu orașul Sibiu este capitală gastronomică, ci
județul Sibiu. 
  Bedea Camelia:
  Da, într-adevăr. Dar acolo, în centrul Sibiului vor fi cele mai
multe activități.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Am înțeles,  comnule  consilier,  și  vedeți  că  lucrurile  sunt
demarate. In ideea asta, domnul Andronache a fost inițiatorul vizitei de
la Sibiu și a avut câteva discuții. Altcineva?
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Domnule  președinte,  v-aș  ruga,  în  câteva  cuvinte,  dacă
puteți, să-mi spuneți ceva despre Casa de cultură din Hunedoara. M-ar
interesa când încep lucrările și când credeți că se vor finaliza. 
  Avram Costel:
  Domnul consislier a primit deja răspuns la ședința comisiei,
dar îl mai vrea încă o dată. V-am spus că domnul Armășescu termină
proiectul undeva la 15 februarie.  Luni,  la orele unsprezece, ne vom
întâni din nou cu conducerea Primăriei Hunedoara și începem. Toate
lucrurile sunt conform legislației în vigoare, iar proiectul de asociere se
va derula. Au fost bani prinși anul trecut, dar nu s-au cheltuit, îi vom
cuprinde și anul acesta, este investiția noastră. 
   Bobora Mircea Flaviu:
  Așteptăm definitivarea bugetului, în așa fel încât o să vedeți
în  ședința de consiliu  în  care se aprobă bugetul  și  alocarea pentru
Casa de cultură de la Hunedoara.
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Mulțumesc.  Această  întrebare  am  pus-o  și  în  această
ședință  pentru  că  mai  sunt  și  guri  rele,  care  fac  dezinformări.
Mulțumesc frumos!
  Vasilescu Sorin Adrian:
  Vreau să fac și eu câteva precizări referitor la modul cum
decurge lucrarea pe fonduri europene, pe POR 2014-2020, la DJ 687
Hunedoara-Călan, unde am încheiat un act adițional pentru prelungirea
termenului de proiectare cu 50 de zile, fără să ieșim în afara celor 26
de luni pentru care avem contract de finanțare încheiat. Motivul este
următorul:  un  SF  pentru  care  s-a  încheiat  contract  în  anul  2014,
revizuit în anul 2015, predat în anul 2016, nu a avut făcută expertiza
pentru întreaga lungime a celei de-a treia benzi, banda de depășire la
urcare, de 3,71 km. Deci, în acest context, proiectantul a constatat că
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nu are făcută expertiza. Stim cu toții experiențele pe care le-am avut în
trecut  cu  drumurile  care,  și  datorită  proiectării,  au  fost  construite
nerespectând standardele de calitate,  așa cum este DJ 705A de la
Costești și până la Grădiștea de Munte. Deci, ca atare, am prelungit cu
30 de zile perioada de proiectare, rămânând ca termen de finalizare 26
luni. Ordinul de începere a fost dat în 10.10.2018, de unde se iau în
considerare cele 26 luni. Acesta a fost motivul pentru care am prelungit
cu 50 zile perioada de proiectare. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Da, mulțumesc! Vedeți, aceasta este o informare cu care o
să vă obișnuim, pentru că lunar, la fiecare ședință, o să ne propunem
să vă facem informăridespre lucrurile care privesc investițiile pe fonduri
europene. Poftiți, domnule Dacian Ciodaru.
  Ciodaru Iulian Dacian:
  Domnule  președinte,  dragi  colegi,  vă  mulțumesc  pentru
buna colaborare pe care am avut-o până acum, iar pe această cale
doresc să vă spun să luați act de demisia mea din funcția de consilier
județean. Atât voiam să vă spun. Mulțumesc.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Da, ce să spun, demisia e un act unilateral.

 Ordinea  de  zi  fiind  epuizată,  se  declară  închise  lucrările
ședinței. 

 PRESEDINTE,
   Bobora Mircea Flaviu

SECRETAR AL JUDETULUI,
    Daniel Dan

MCC
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