ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 10 mai 2019
La ședință
sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu –
președintele Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel
Costel și Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinții Consiliului Județean
Hunedoara; Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Circo Aurel Vasile,
Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Gherman
Petre Lucian, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan
Adrian, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Petruș Adrian, Popa
Mircea Marcel, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Socaci Andrei,
Suciu Ancuța Elena, Staier Ioan Dumitru – consilieri județeni; Dan
Daniel - secretarul județului.
Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni: Chirilă Ioan
Nicolaie, Frânc Oana Elisabeta, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Mârza
Florin, Rus Lucian Ioan, Stănescu Vetuța, Simon Ionuț Lucian, Toma
Florian, Vlad Ovidiu.
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.
Vasilescu Sorin Adrian:
Intrucât sunt prezenţi un număr de 22 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 19 aprilie 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
(22).
x
Bobora Mircea Flaviu:
Domnilor consilieri, vă propun următorul proiect al ordinii de
zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului
„Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic
Ulpia Traiana Sarmizegetusa” şi a cheltuielilor legate de proiect din
cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 5
„Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1
„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului
natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, pentru
regiunea Vest, Cod apel: POR/364/5;
2. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către
Teatrul Dramatic „Ion D.Sîrbu” Petroșani a serviciilor de consultanță
juridică.
Supun la vot proiectul ordinii de zi:
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- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (22).
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
proiectului „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului
arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” şi a cheltuielilor legate de
proiect din cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, Axa
prioritară 5 „Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii
5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului
natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, pentru
regiunea Vest, Cod apel: POR/364/5.
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.
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 proiectului
„Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic
Ulpia Traiana Sarmizegetusa” şi a cheltuielilor legate de proiect din
cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 5
„Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1
„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului
natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, pentru
regiunea Vest, Cod apel: POR/364/5:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22).
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Art.7:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
proiectului „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului
arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” şi a cheltuielilor legate de
proiect din cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020, Axa
prioritară 5 „Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii
5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului
natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, pentru
regiunea Vest, Cod apel: POR/364/5, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (22).
S-a alăturat plenului doamna consilier județean Bălănesc
Doinița Maria, astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare
este 23.

II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind achiziționarea de
către Teatrul Dramatic „Ion D.Sîrbu” Petroșani a serviciilor de
consultanță juridică.
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.
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Mutulescu Marius:
Domnule președinte, înainte de a supune la vot acest
proiect de hotărâre, v-aș ruga să-mi dați voie să fac o interpelare către
Serviciul juridic din aparatul de specialitate al consiliului județean. Aș
vrea să-mi răspundă în scris dacă este legal sau nu ori dacă există
posibilitatea legală ca să delege consiliul județean să preia atribuțiile
acestor servicii de consultanță pentru o perioadă scurtă de timp, în
cazul în care un jurist dintr-o instituție subordonată se îmbolnăvește
sau nu poate să-și exercite atribuțiile. Nu doresc răspunsul pe loc;
doresc să mi se răspundă în scris. Vă mulțumesc.
Bobora Mircea Flaviu:
Am înțeles, o să vi se răspundă în scris. Domnule secretar,
vă rog să vă ocupați de acest lucru!
Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind achiziționarea
de către Teatrul Dramatic „Ion D.Sîrbu” Petroșani a serviciilor de
consultanță juridică:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 22 voturi pentru și o abținere (Mutulescu
Marius).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 22 voturi pentru și o abținere (Mutulescu
Marius).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu 22 voturi pentru și o abținere (Mutulescu
Marius).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind
achiziționarea de către Teatrul Dramatic „Ion D.Sîrbu” Petroșani a
serviciilor de consultanță juridică, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 22 voturi pentru și o
abținere (Mutulescu Marius)

x
Bobora Mircea Flaviu:
Ordinea de zi fiind epuizată, vă mulțumesc pentru
participare și aș vrea să vă anunț că, în data de 30 mai, la orele 10,
vom avea ședințele comisiilor de specialitate, iar ședința ordinară a
consiliului județean va avea loc în data de 31 mai, la orele 11. O să fiți
convocați, dar eu îmi fac datoria să vă anunț dinainte.
Antal Liviu Marius:
Domnule președinte, vreau să aduc în atenția
dumneavoastră o problemă. Din păcate, la ședința trecută, eu eram în
concediu și nu am putut să particip, pentru că locul acestei discuții era
în ședința trecută, când s-au acordat diplomele de merit și
recompensele pentru elevii olimpici și sportivii cu rezultate deosebite.
Noi am aprobat un regulament de acordare a acestor
diplome și distincții. Acuma, senzația mea este că acest regulament nu
se respectă așa cum l-am aprobat noi sau se respectă într-un mod
mult prea rigid. Acolo s-au premiat doar cei care au putut fi, conform
legii, recompensați și cu bani; am văzut că s-a aprobat suma de 500 lei
de data aceasta. Eu cunosc cel puțin un caz, care – zic eu – este
semnificativ și, până la ședința următoare, am să încerc să mai găsesc
și alte situații. Este vorba de o fetiță care joacă șah la Clubul sportiv de
la Vulcan și care, anul trecut, a fost campioană națională, iar la
campionatul mondial s-a clasat undeva pe poziția 20, oricum, cel mai
bine din delegația României. Ea nu a fost premiată. Poate că nu
îndeplinește condițiile pentru a primi cei 500 de lei, dar acești sportivi
sau copii care – așa cum am scris noi acolo – obțin rezultate deosebite
și promovează județul Hunedoara pe această cale, merită să obțină
măcar niște diplome de merit legate de performanțele lor, fie că sunt
sportive, fie că sunt în învățământ.
Eu cred că ar trebui să fim puțin mai atenți și - chiar dacă
birocratic nu îndeplinesc riguros condițiile, ca să nu vină Curtea de
conturi să ne impute banii – ar trebui măcar diploma aceea de merit să
le-o acordăm.
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Bobora Mircea Flaviu:
Vă mulțumesc. Domnule Andronache, vă rog să dați
răspunsul!
Andronache Daniel Costel:
Domnule consilier, cred că știți foarte bine, noi am aprobat
sumele cu care au fost premiați; listele - atât la sportivi, cât și la elevi –
ne-au fost transmise de către Inspectoratul Școlar, respectiv Direcția
Județeană de Sport. Dânșii au toate evidențele concursurilor naționale,
internaționale și așa mai departe și noi nu putem să trecem pest ei.
Dacă știți asemenea cazuri și dacă ne spuneați mai repede, ca să
putem discuta cu Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, era foarte
bine. In măsura în care mai cunoașteți asemenea cazuri și putem să
ne corectăm, ideea e bună și, evident, măcar o diplomă putem să le
acordăm fără nici un fel de probleme. Dar rugămintea ar fi, pe viitor, să
le știm mai din timp, pentru că noi nu avem de unde să știm asemenea
lucuri și trebuie să fim atenți toți, împreună.
Bobora Mircea Flaviu:
Numai că e o diferență între birocrație și legalitate.
Antal Liviu Marius:
Domnule președinte, nu e vorba de bani. Eu știu
regulamentul, că l-am aprobat, și putem să acordăm, pentru rezultate
deosebinte, dacă noi așa le considerăm, o diplomă.
Bobora Mircea Flaviu:
Da, iar locul 20 la nivel mondial sigur merită o diplomă. Am
înțeles. Dar rugămintea domnului Andronache e pertinentă, puteți să
ne informați dinaninte și căutăm soluții pentru asta.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declată închise lucrările
ședinței.
PRESEDINTE,
Bobora Mircea Flaviu
SECRETAR AL JUDETULUI,
Daniel Dan

MCC
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