ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 4 aprilie 2019

La ședință sunt prezenți: Andronache Daniel Costel și
Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinții Consiliului Județean
Hunedoara; Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Circo Aurel Vasile,
Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Gherman
Petre Lucian, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Mutulescu Marius,
Oprișa Ioan Florin, Petruș Adrian, Popa Mircea Marcel, Popescu
Valentin, Popescu Viorica, Rus Lucian Ioan, Socaci Andrei, Simon
Ionuț Lucian, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian, Vlad Ovidiu –
consilieri județeni; Dan Daniel - secretarul județului.
Lipsesc de la ședință domnul președinte Bobora Mircea
Flaviu și domnii consilieri județeni Bălănesc Doinița Maria, Chirilă Ioan
Nicolaie, Frânc Oana Elisabeta, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Magheru
Dan Adrian, Mârza Florin, Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța Elena.
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 vicepreședinte Vasilescu
Sorin Adrian.
Vasilescu Sorin Adrian:
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.
Vasilescu Sorin Adrian:
Intrucât sunt prezenţi un număr de 23 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
ordinară din data de 29 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
(23).

x
Vasilescu Sorin Adrian:
Domnilor consilieri, vă propun următorul proiect al ordinii de
zi:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Hunedoara nr.27/2019 privind aprobarea documentației
tehnice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Linie verde de autobuze electrice între
Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea
Jiului – componenta 1”, modificată prin Hotărârea Consiliului
Județean Hunedoara nr.47/2019;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Hunedoara nr.28/2019 privind aprobarea documentației
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tehnice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
pentru investiția „Linie verde de autobuze electrice între PetrilaPetroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului
– componenta 2”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.48/2019;
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.30/2019 privind aprobarea proiectului „Linie verde de
autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-LupeniUricani Green Line Valea Jiului – componenta 2” și a cheltuielilor
legate de proiect în cadrul Programului Operațional Regional 20142010, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific
3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe
planurile de mobilitate urbană durabilă, modificată prin Hotărârea
Consiliului Județean Hunedoara nr.50/2019;
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului
Județean Hunedoara nr.29/2019 privind aprobarea proiectului „Linie
verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-AninoasaVulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1” și a
cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e,
Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele
urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii către Consiliul
Local al Comunei Cerbăl a dreptului de administrare asupra
drumului județean DJ 708D pe sectorul: km 35+860 – km 37+660,
zona Poiana Răchițelii.
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (23).
Vasilescu Sorin Adrian
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.
Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.27/2019 privind aprobarea
documentației tehnice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Linie verde de autobuze
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green
Line Valea Jiului – componenta 1”, modificată prin Hotărârea
Consiliului Județean Hunedoara nr.47/2019.
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 judeţean Circo Aurel Vasile 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 Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.27/2019 privind aprobarea
documentației tehnice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Linie verde de autobuze
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green
Line Valea Jiului – componenta 1”, modificată prin Hotărârea
Consiliului Județean Hunedoara nr.47/2019:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.27/2019 privind aprobarea
documentației tehnice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Linie verde de autobuze
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green
Line Valea Jiului – componenta 1”, modificată prin Hotărârea
Consiliului Județean Hunedoara nr.47/2019, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (23).

II.
Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.28/2019 privind aprobarea
documentației tehnice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru investiția „Linie verde de autobuze electrice între
Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea
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Jiului – componenta 2”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.48/2019.
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 judeţean Circo Aurel Vasile 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 Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.28/2019 privind aprobarea
documentației tehnice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru investiția „Linie verde de autobuze electrice între
Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea
Jiului – componenta 2”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.48/2019:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Art.5:
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- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.28/2019 privind aprobarea
documentației tehnice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru investiția „Linie verde de autobuze electrice între
Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea
Jiului – componenta 2”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.48/2019, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (23).

III.
Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea
hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.30/2019 privind aprobarea
proiectului „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-PetroșaniAninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului –
componenta 2” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2010, Axa prioritară 3, Prioritatea de
investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în
zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă,
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.50/2019.
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 județean Staier Ioan Dumitru 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.
Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.30/2019 privind aprobarea
proiectului „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-PetroșaniAninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului –
componenta 2” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2010, Axa prioritară 3, Prioritatea de
investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în
zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă,
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.50/2019:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea
hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.30/2019 privind aprobarea
proiectului „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-PetroșaniAninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului –
componenta 2” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului
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Operațional Regional 2014-2010, Axa prioritară 3, Prioritatea de
investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în
zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă,
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.50/2019,
în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (23).

IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea art.1 al
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.29/2019 privind aprobarea
proiectului „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-PetroșaniAninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului –
componenta 1” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de
investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în
zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
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 Staier Ioan Dumitru 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.
Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 art.1 al
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.29/2019 privind aprobarea
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proiectului „Linie verde de autobuze electrice între Petrila-PetroșaniAninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului –
componenta 1” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de
investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în
zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea
art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.29/2019 privind
aprobarea proiectului „Linie verde de autobuze electrice între PetrilaPetroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului –
componenta 1” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de
investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în
zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (23).
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V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
transmiterii către Consiliul Local al Comunei Cerbăl a dreptului de
administrare asupra drumului județean DJ 708D pe sectorul: km
35+860 – km 37+660, zona Poiana Răchițelii.
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 judeţean Circo Aurel Vasile 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 transmiterii
către Consiliul Local al Comunei Cerbăl a dreptului de administrare
asupra drumului județean DJ 708D pe sectorul: km 35+860 – km
37+660, zona Poiana Răchițelii:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
transmiterii către Consiliul Local al Comunei Cerbăl a dreptului de
administrare asupra drumului județean DJ 708D pe sectorul: km
35+860 – km 37+660, zona Poiana Răchițelii, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (23).

x
Vasilescu Sorin Adrian:
Cu aceasta, ordinea de zi am încheiat-o; dacă sunt alte
probleme? Dacă nu, vă mulțumesc pentru prezență și invit toți
consilierii județeni mâine, la orele douăsprezece, la muzeu, unde va fi
prezentat DALI de la Sarmizegetusa Regia, prezentat de către
Institutul Național al Patrimoniului și unde vor fi prezenți și secretarul
general al Ministerului Culturii și secretarul de stat Pugna de la
Ministerul Culturii. Vă așteptăm cu drag. Mulțumesc.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările
ședinței.

VICEPREȘEDINTE,
Sorin Adrian Vasilescu
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan

MCC
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