ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 29 martie 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, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica,
Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Frânc Oana Elisabeta,
Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Mârza Florin, Mutulescu Marius,
Oprișa Ioan Florin, Petruș Adrian, Popa Mircea Marcel, Popescu
Viorica, Rus Lucian Ioan, Socaci Andrei, Stănescu Vetuța, Suciu
Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian,
Vlad Ovidiu – consilieri județeni; Dan Daniel - secretarul județului.
Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni Gherman
Petre Lucian, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Popescu Valentin.
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
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a Consiliului Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru
intonarea Imnului Naţional al României.
Se intonează Imnul Naţional al României.
Bobora Mircea Flaviu:
Intrucât sunt prezenţi un număr de 28 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 21 martie 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
(28).

x
Bobora Mircea Flaviu:
Domnilor consilieri, vă propun următorul proiect al ordinii de
zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de
către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a serviciilor juridice
specializate, de asistență și reprezentare a intereselor în justiție;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de
cooperare pentru punerea în valoare a cetăților dacice din Munții
Orăștiei – monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial
UNESCO;
3. Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului verbal
de predare-primire a bunurilor de natura domeniului public realizate de
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către S.C. APA PROD S.A. Deva în urma finalizării Proiectului
”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul
Hunedoara”;
4. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor
concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării funcţiilor
vacante de şef secţie la Secţia Obstetrică-Ginecologie, şef secţie la
Secţia Ortopedie-Traumatologie şi şef secţie la Secţia Neurologie, din
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva;
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în
comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de
director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular
şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean
Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau
clinică pentru ocuparea funcţiei de şef laborator la Laboratorul Analize
Medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării
proiectului cu titlul: „VENUS – împreună pentru o viață în siguranță” –
Cod proiect MySMIS 128038 din cadrul Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020, AP 4/PI 9.ii/OS 4.4;
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019,
în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziția
consiliului județean pe anul 2019;
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumelor din cota de
18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
estimate pentru anii 2020 – 2022 (20%);
10. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare în
administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui sector de drum
comunal aparținând proprietății publice a Comunei Băcia care asigură
accesul din DN 66 la CMID Bârcea Mare;
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de
administrare al imobilului ”fosta cazarmă militară dezafectată 5159
Pestișu Mare”;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru
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obiectivul de investiții „Modernizare și dotare laborator radiologie și
imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru
cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean
de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de
investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel
de proiecte POR/2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului
„Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală,
laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în
cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva –
județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1,
Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte
POR/2017/8/ 8.1/8.1.A/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de
acest proiect;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării
portofoliului de proiecte din cadrul Planului de Dezvoltare a Județului
Hunedoara 2014 – 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.131/2017;
15.
Proiect
de
hotărâre
pentru
desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul
administrativ al Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu Petroşani;
16. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului
general pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 709F DN7A
Cabana Rusu – Masivul Parâng, km.6+600 – km. 10+325”;
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 următoarele proiecte de hotărâre:
17. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării
drumului de interes județean DJ 705G: DN7-Romos-Romoșel,
km.0+000 – 12+290 în drum de interes comunal cu indicativul
DC48B:DN7-Romos-Romoșel, km.0+000 – 12+290 și aprobarea
trecerii acestuia din proprietatea publică a Județului Hunedoara în
proprietatea publică a Comunei Romos;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii
Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația Absolvenților, Părinților și
Angajaților Colegiului Național de Informatică Traian Lalescu (Asociația
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APAC) din Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a
unei acțiuni de interes public județean.
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 (28).
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”.

I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
achiziționării de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a serviciilor
juridice specializate, de asistență și reprezentare a intereselor în
justiție.
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 aprobarea achiziționării de
către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a serviciilor juridice
specializate, de asistență și reprezentare a intereselor în justiție:
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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 27.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
achiziționării de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a serviciilor
juridice specializate, de asistență și reprezentare a intereselor în
justiție, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (27).

II.
Se prezintă propiectul de hotărâre privind aprobarea unui
protocol de cooperare pentru punerea în valoare a cetăților dacice din
Munții Orăștiei – monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial
UNESCO.
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 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 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 unui protocol
de cooperare pentru punerea în valoare a cetăților dacice din Munții
Orăștiei – monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial
UNESCO:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
unui protocol de cooperare pentru punerea în valoare a cetăților dacice
din Munții Orăștiei – monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial
UNESCO, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (28).

III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea
Procesului verbal de predare-primire a bunurilor de natura domeniului
public realizate de către S.C. APA PROD S.A. Deva în urma finalizării
Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată
în 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.
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 însușirea Procesului
verbal de predare-primire a bunurilor de natura domeniului public
realizate de către S.C. APA PROD S.A. Deva în urma finalizării
Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată
în județul Hunedoara”:
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Domnul consilier județean Socaci Andrei nu participă la
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 27:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind însușirea
Procesului verbal de predare-primire a bunurilor de natura domeniului
public realizate de către S.C. APA PROD S.A. Deva în urma finalizării
Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată
în județul Hunedoara”, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (27).

IV.
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Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea
rezultatelor concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării
funcţiilor vacante de şef secţie la Secţia Obstetrică-Ginecologie, şef
secţie la Secţia Ortopedie-Traumatologie şi şef secţie la Secţia
Neurologie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier judeţean Dimulescu Rodica 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 validarea rezultatelor
concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării funcţiilor
vacante de şef secţie la Secţia Obstetrică-Ginecologie, şef secţie la
Secţia Ortopedie-Traumatologie şi şef secţie la Secţia Neurologie, din
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța nu participă la
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 27.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.4:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea
rezultatelor concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării
funcţiilor vacante de şef secţie la Secţia Obstetrică-Ginecologie, şef
secţie la Secţia Ortopedie-Traumatologie şi şef secţie la Secţia
Neurologie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (27).

V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de
concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru
ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de
Pneumoftiziologie Brad.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier judeţean Dimulescu Rodica 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 în comisia de
concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru
ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de
Pneumoftiziologie Brad:
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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 27.
Bobora Mircea Flaviu:
Primele două articole se vor adopta prin vot secret.
La art.1, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în comisia de
concurs/examen.
Circo Aurel Vasile:
Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să-l propun ca
membru în comisia de concurs pe domnul Toncean-Blaga Tudor
bogdan, din compartimentul de specialitate al consiliului județean.
Toma Florian:
Domnule președinte, având în vedere importanța funcției
de director medical la sanatoriul Brad, o funcție extrem de importantă
în această structură organizatorică, Particul Național Liberal își permite
să facă o propunere de marcă. Propunerea noastră este domnul doctor
Petrui Ioan Dorin, doctor în medicină și cercetător, care poate să lase o
amprentă importantă asupra unei decizii care ține de ocuparea funcției
de director medical la această unitate.
După consemnarea propunerilor, se procedează la
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta
rezultă că au fost exprimate valabil 27 voturi, din care 15 voturi pentru
domnul Toncean-Blaga Tudor Bogdan și 12 voturi pentru domnul
Petrui Ioan Dorin.
Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
Bobora Mircea Flaviu:
La art.2, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea
reprezentantului consiliului județean în comisia de soluționare a
contestațiilor.
Circo Aurel Vasile:
Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să o propun pe
doamna Josan Carmen Daniela, din compartimentul de specialitate al
consiliului județean.
Toma Florian:
Domnule președinte, pentru comisia de soluționare a
contestațiilor, Partidul Național Liberal îl propune pe nimeni altul decât
doctorul Circo Ionel, fost manager al acestei unități medicale ani la
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rând, un om care cunoaște extrem de bine sistemul și care poate să
lase o amprentă importantă asupra unei decizii care ține de ocuparea
funcției de director medical la această unitate.
După consemnarea propunerilor, se procedează la
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta
rezultă că au fost exprimate valabil 27 voturi, din care 15 voturi pentru
doamna Josan Carmen Daniela și 12 voturi pentru domnul Circo Ionel.
Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre.
Ultimul articol se adoptă prin vot deschis:
S-a alăturat plenului domnul consilier județean Magheru
Dan Adrian, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în
continuare este 29, iar numărul voturilor exprimate la acest punct este
28.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de
concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru
ocuparea funcției de director medical la Sanatoriul de
Pneumoftiziologie Brad, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (28).

VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea
membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă,
practică sau clinică pentru ocuparea funcţiei de şef laborator la
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Laboratorul Analize Medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Deva.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier judeţean Dimulescu Rodica 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 membrului
titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean
Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau
clinică pentru ocuparea funcţiei de şef laborator la Laboratorul Analize
Medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva:
Bobora Mircea Flaviu:
Primele două articole se vor adopta prin vot secret.
La art.1, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea
membrului titular, reprezentant al consiliului județean în comisia de
examinare.
Suciu Ancuța Elena:
Domnule președinte, ca membru titular în comisia de
examinare îl propunem pe domnul doctor Ioan Demeter.
Toma Florian:
Grupul consilierilor județeni PNL au și de această dată o
propunere, care cuprinde specialiști și nu oameni politici prin excepție
sau cetățeni de onoare ai municipiului Deva. Propunerea noastră ca
membru titular în comisia examinare este domnul doctor Petrui Ioan
Dorin, doctor în științe medicale, cercetător și așa mai departe.
Staier Ioan Dumitru:
Domnule președinte, nu vreau să apelez la dreptul la
replică, dar înainte de a trece la vot, vreau să-i informez pe toți
consilierii județeni că propunerea făcută de noi, doctorul Ioan Demeter,
este doctor în științe medicale de mulți ani de zile și șef de clinică în
spital.
După consemnarea propunerilor, se procedează la
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
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Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta
rezultă că au fost exprimate valabil 29 voturi, din care 16 voturi pentru
domnul Demeter Ioan și 13 pentru domnul Petrui Ioan Dorin.
Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
Bobora Mircea Flaviu:
La art.2, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea
membrului supleant, reprezentant al consiliului județean în comisia de
examinare.
Suciu Ancuța Elena:
Domnnule președinte, ca membru supleant în comisia de
examinare o propunem pe doamna Ioana Kovacs.
Toma Florian:
Grupul consilierilor județeni PNL îl propun ca membru
supleant în comisia de examinare pe colegul nostru, domnul doctor
Magheru Dan, care nu mai are nevoie de nici o prezentare, îl
cunoaștem cu toții, l-am simțit și l-am avut lângă noi tot timpul.
După consemnarea propunerilor, se procedează la
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta
rezultă că au fost exprimate valabil 28 voturi, din care 16 pentru
doamna Kovacs Ioana și 12 pentru domnul Magheru Dan Adrian.
Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
Ultimele două articole se adoptă prin vot deschis:
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28 – domnul consilier
județean Magheru Dan Adrian nu participă la vot).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă,
practică sau clinică pentru ocuparea funcţiei de şef laborator la
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Laboratorul Analize Medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Deva, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (29).

VII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
implementării proiectului cu titlul: „VENUS – împreună pentru o viață în
siguranță” – Cod proiect MySMIS 128038 din cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 4/PI 9.ii/OS 4.4.
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 Dimulescu Rodica 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 implementării
proiectului cu titlul: „VENUS – împreună pentru o viață în siguranță” –
Cod proiect MySMIS 128038 din cadrul Programului Operațional
Capital Uman 2014-2020, AP 4/PI 9.ii/OS 4.4:
Art.1:
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- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
implementării proiectului cu titlul: „VENUS – împreună pentru o viață în
siguranță” – Cod proiect MySMIS 128038 din cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 4/PI 9.ii/OS 4.4, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (29).

VIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea pe
unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7,5%
din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul
2019, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziția
consiliului județean pe anul 2019.
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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 repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019,
în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziția
consiliului județean pe anul 2019:
Domnii consilieri județeni Bălănesc doinița Maria și Felciuc
Educard nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel
încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 27.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea
pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de
7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în
anul 2019, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la
dispoziția consiliului județean pe anul 2019, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
18

- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (27).

IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea pe
unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumelor din cota de
18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
estimate pentru anii 2020 – 2022 (20%).
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 repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumelor din cota de
18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
estimate pentru anii 2020 – 2022 (20%):
Domnii consilieri județeni Bălănesc doinița Maria și Felciuc
Educard nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel
încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 27.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea
pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumelor din
cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale, estimate pentru anii 2020 – 2022 (20%), în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (27).

X.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea de
preluare în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui
sector de drum comunal aparținând proprietății publice a Comunei
Băcia care asigură accesul din DN 66 la CMID Bârcea Mare.
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,
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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 solicitarea de preluare în
administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui sector de drum
comunal aparținând proprietății publice a Comunei Băcia care asigură
accesul din DN 66 la CMID Bârcea Mare:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind solicitarea de
preluare în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui
sector de drum comunal aparținând proprietății publice a Comunei
Băcia care asigură accesul din DN 66 la CMID Bârcea Mare, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (29).
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XI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea modului
de administrare al imobilului ”fosta cazarmă militară dezafectată 5159
Pestișu Mare”.
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 stabilirea modului de
administrare al imobilului ”fosta cazarmă militară dezafectată 5159
Pestișu Mare”:
Domnul consilier județean Felciuc Eduard nu participă la
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 28.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea
modului de administrare al imobilului ”fosta cazarmă militară
dezafectată 5159 Pestișu Mare”, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (28).

XII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare laborator
radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară,
extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al
Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa
prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1,
Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2017/8/8.1/8.1.A/
1/7 regiuni.
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 aprobarea indicatorilor
tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții „Modernizare și dotare laborator radiologie și
imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru
cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean
de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de
investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel
de proiecte POR/2017/8/8.1/8.1.A/ 1/7 regiuni:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare laborator
radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară,
extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al
Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa
prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1,
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Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte POR/2017/8/8.1/8.1.A/
1/7 regiuni, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (29).

XIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică
medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet
pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de
Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de
investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel
de proiecte POR/2017/8/ 8.1/8.1.A/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor
legate de acest proiect.
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 Dimulescu Rodica 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 proiectului
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„Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală,
laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în
cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva –
județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1,
Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte
POR/2017/8/ 8.1/8.1.A/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de
acest proiect:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.7:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.8:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică
medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet
pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de
Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de
investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel
de proiecte POR/2017/8/ 8.1/8.1.A/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor
legate de acest proiect, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (29).

XIV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
actualizării portofoliului de proiecte din cadrul Planului de Dezvoltare a
Județului Hunedoara 2014 – 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Hunedoara nr.131/2017.
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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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 Dimulescu Rodica 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 actualizării
portofoliului de proiecte din cadrul Planului de Dezvoltare a Județului
Hunedoara 2014 – 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.131/2017:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
actualizării portofoliului de proiecte din cadrul Planului de Dezvoltare a
Județului Hunedoara 2014 – 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Hunedoara nr.131/2017, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (29).

XV.
Se prezintă proiectul de hotărăre pentru desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul
administrativ al Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu Petroşani.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier judeţean Dimulescu Rodica 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 pentru desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul
administrativ al Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu Petroşani:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Bobora Mircea Flaviu:
La art.2, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea prin
vot secret a reprezentantului consiliului județean în Consiliul
administrativ al Teatrului „UD Sîrbu” Petroșani.
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Bălănesc Doinița Maria:
Domnule președinte, propun ca din Consiliul administrativ
al teatrului să facă parte doamna Anca Adriana, consilier juridic în
aparatul de specialitate al consiliului județean.
Toma Florian:
Domnul președinte, grupul consilierilor județeni PNL au și ei
o propunere și anume domnul Cornea Claudiu, jurist de profesie om al
locului, din Petroșani, nu din Deva, fost viceprimar al municipiului
Petroșani an la rând, un om care cunoaște administrație și cunoaște
problemele administrative.
După consemnarea propunerilor, se procedează la
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta
rezultă că au fost exprimate valabil 29 voturi, din care 16 pentru
doamna Anca Adriana și 13 pentru domnul Cornea Claudiu.
Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre.
Ultimele două articole sunt supune votului deschis:
Domnul consilier județean Magheru Dan adrian a părăsit
sala de ședințe, astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare
este 28.
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul
administrativ al Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu Petroşani, în ansamblul
său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (28).
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XVI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea
devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 709F
DN7A Cabana Rusu – Masivul Parâng, km.6+600 – km. 10+325”.
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 actualizarea devizului
general pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 709F DN7A
Cabana Rusu – Masivul Parâng, km.6+600 – km. 10+325”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea
devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 709F
DN7A Cabana Rusu – Masivul Parâng, km.6+600 – km. 10+325”, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (28).

XVII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea
încadrării drumului de interes județean DJ 705G: DN7-RomosRomoșel, km.0+000 – 12+290 în drum de interes comunal cu
indicativul DC48B:DN7-Romos-Romoșel, km.0+000 – 12+290 și
aprobarea trecerii acestuia din proprietatea publică a Județului
Hunedoara în proprietatea publică a Comunei Romos.
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 modificarea încadrării
drumului de interes județean DJ 705G: DN7-Romos-Romoșel,
km.0+000 – 12+290 în drum de interes comunal cu indicativul
DC48B:DN7-Romos-Romoșel, km.0+000 – 12+290 și aprobarea
trecerii acestuia din proprietatea publică a Județului Hunedoara în
proprietatea publică a Comunei Romos:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
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Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
încadrării drumului de interes județean DJ 705G: DN7-RomosRomoșel, km.0+000 – 12+290 în drum de interes comunal cu
indicativul DC48B:DN7-Romos-Romoșel, km.0+000 – 12+290 și
aprobarea trecerii acestuia din proprietatea publică a Județului
Hunedoara în proprietatea publică a Comunei Romos, în ansamblul
său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (28).

XVIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația Absolvenților,
Părinților și Angajaților Colegiului Național de Informatică Traian
Lalescu (Asociația APAC) din Hunedoara, în vederea finanțării și
realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
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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 Dimulescu Rodica 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 asocierii
Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația Absolvenților, Părinților și
Angajaților Colegiului Național de Informatică Traian Lalescu (Asociația
APAC) din Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a
unei acțiuni de interes public județean:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu Asociația Absolvenților,
Părinților și Angajaților Colegiului Național de Informatică Traian
Lalescu (Asociația APAC) din Hunedoara, în vederea finanțării și
realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (28).

x
Bobora Mircea Flaviu:
Inainte de a trece la diverse, îmi permit să vă propun ca
următoarea ședință ordinară, datorită sărbătorilor religioase care
urmează, să se desfășoare în data de 18.04, orele 11 00, iar ședințele
comisiilor de specialitate în data de 17.04, orele 9 00, dat fiind că în ziua
de 19 este Vinerea Mare pentru cei de rit catolic. Si o să facem toate
eforturile ca, până atunci, să fim în stare, împreună cu aparatul propriu,
să vă prezentăm ceea ce ține de repartizarea banilor pe instituții și tot
ce ține de bugetul pe anul 2019. Dacă nu sunt comentarii ...
Staier Ioan Dumitru:
Cred că e foarte bine, pentru că atunci și primăriile pot să
se organizeze pentru data de 19 cu ce au nevoie pentru buget. Dacă
va fi gata bugetul, vă mulțumim.
Bobora Mircea Flaviu:
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Domnule Staier, noi am avut în vedere considerente legate
mai degrabă de divinitate; dumneavoastră, ca lider de grup, aveți în
vedere considerente legate de viața pământească și e foarte bine.
Vă rog, la diverse! Poftiți, domnule Toma!
Toma Florian:
Mulțumesc, domnule președinte! In urmă cu o lună de zile,
aduceam în atenția consiliului județean și a executivului situația cu
porțiunea de drum care leagă DN 66 de CMID Bîrcea Mare. Astăzi am
făcut deja primul pas, în sensul că am aprobat solicitarea de preluare
în administrarea consiliului județean a porțiunii respective. Dar acolo
mai este o problemă, care nu ține de coonsiliul județean, ci de putința
consiliului județean. Este vorba de pasajul de trecere la nivel cu calea
ferată.
Având în vedere prezența constantă a ministrului
transporturilor în județul Hunedoara și având în vedere că
reamenajarea pasajului de trecere peste calea ferată necesită un efort
investițional consistent, rugămintea mea către dumneavoastră este ca,
la poxima întâlnire cu ministrul transporturilor, să i se aducă în atenție
și acest aspect, întrucât ne trezim că noi reparăm drumul, facem ceea
ce ține de noi, dar pasajul rămâne în starea în care este acum, mult,
probabil, sub nivelul drumului pe care noi îl vom repara.
Așadar, ca să nu facem lucrul doar pe jumătate, în paralel
vor trebui demarate și discuțiile cu Ministerul Transporturilor, pentru
alocarea de fonduri și demararea lucrărilor de refacere a pasajului de
trecere la nivel cu calea ferată.
Bobora Mircea Flaviu:
Mulțumesc pentru sugestie, aveți dreptate. Unul din noi trei,
în ordine alfabetică sau în ordine de poziții, cum vreți să le luați, de aici
de la masă, la prima întâlnire cu domnul Cuc o să ridicăm problema
asta, pentru că e într-adevăr foarte importantă.
Chirilă Ioan Nicolaie:
Domnule președinte, și eu vreau să aduc în atenția
dumneavoastă următoarele aspecte. Fac referire la municipiul
Hunedoara, care are trei drumuri ce fac posibil accesul în municipiu:
drumul Călan-Hunedoara, Hațeg-Hunedoara și mai este legătura cu
Sîntuhalm și Deva spre Hunedoara. După topirea zăpezii, după toate
problemele din iarnă, aceste drumuri sunt pline de găuri și de gropi în
carosabil. Timpul permite și aș avea rugămintea să urgentăm măcar
plombarea acestor gropi apărute în carosabil.
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Mai mult, de la Hunedoara se face transport de zgură,
beton spart și așa mai departe, pentru autostradă, iar drumul respectiv
a fost proiectat pentru o anumită greutate. Autoutilitarele care
transportă aceste materiale au o greutate mai mare decât suportă
infrastructura acestui drum. Să găsim o modalitate de restricționare a
acestui gabarit, pentru că oricât am plomba, oricât am interveni, dacă
se continuă, nu vor avea viață destul de lungă aceste intervenții și
aceste lucrări la drumul respectiv. Ba mai mult, una dintre benzi, cea
din margine, unde a fost introdusă acea conductă, pe unele porțiuni
este aproape impracticabilă. Vă mulțumesc frumos!
Bobora Mircea Flaviu:
Am înțeles. Prioritățile consiliului județean de anul ăsta leam discutat și împreună, le-am și prezentat de câte ori am avut noi
ocazia, au fost legate de infrastructură, investiții, sănătate, educație. Si
înainte de a avea bugetul, sunt date deja patru comenzi, una din ele
fiind pe zona Hunedoara-Teliuc. Dar am înțeles și celelalte probleme.
Chirilă Ioan Nicolaie:
Da, am văzut că deja se lucrează, inclusiv pe zona către
Ghelari. Trebuie avut în vedere inclusiv drumul care duce către furnalul
de la Govăjdia, unde și acolo trebuie să se facă intervenții, altfel se
pierde și din turism. Mulțumesc.
Bălănesc Doinița Maria:
Domnule președinte, aș vrea să vă rog și eu, în numele
Consiliului Județean Hunedoara, să să facem o interpelare la CNAIR în
ceea ce privește starea deplorabilă a drumului de la Voineasa. Este,
într-adevăr, drum național, dar este pe raza județului Hunedoara și
acum, la ora la care vorbim, este impracticabil. A venit căldura, sunt
numeroase puncte de atracție turistică, iar turiștii nu se pot deplasa în
acea zonă. Măcar să facem și noi toate diligențele și tot ce ne stă în
putere pentru a face și ei un minim efort, chiar dacă am înțeles că la
ora prezentă sunt în procedură de licitație, dar măcar să facă un minim
efort să reabiliteze porțiunile de drum pe care nu se poate circula.
Mulțumesc!
Bobora Mircea Flaviu:
Vă mulțumesc. Amândouă problemele sunt legate de
domnul ministru Cuc și obligația noastră rămâne aceeași, pe care am
mai spus-o prima dată.
Bălănesc Doinița Maria:
O altă rugăminte la dumneavoastră: în decursul anului
2018, am tot discutat despre sensul giratoriu de la Dărănești. Tinând
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cont că suntem în prag de creionare a bugetului, vă rog să țineți cont și
de această problemă și, poate în decursul acestui an, o să o putem
rezolva. Vă mulțumesc.
Bobora Mircea Flaviu:
Si eu vă mulțumesc.
Dacă nu mai sunt și alte probleme, vă mulțumim pentru
participarea la ședință. Iar următoarea ședință ordinară și ședințele
comisiilor de specialitate rămân pentru data menționată anterior,
respectiv 17 și 18 aprilie.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările
ședinței.

PRESEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora
SECRETAR AL JUDETULUI,
Daniel Dan

MCC
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