
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara

din data de 28 iunie 2019

   La  începerea  lucrărilor  ședinței  sunt  prezenți:  Bobora
Mircea  Flaviu  –  președintele  Consiliului  Județean  Hunedoara;
Andronache  Daniel  Costel  –  vicepreședinte  al  Consiliului  Județean
Hunedoara;  Antal  Liviu Marius,  Bălănesc Doinița  Maria,  Chirilă  Ioan
Nicolaie, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina,
Felciuc Eduard, Gherman Petre Lucian, Hirghiduși Ion, Hodor Petru,
Iovănescu  Alin  Cosmin,  Ivăniși  Maria,  Magheru  Dan  Adrian,  Mârza
Florin,  Mutulescu  Marius,  Oprișa  Ioan  Florin,  Petruș  Adrian,  Popa
Mircea Marcel, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Rus Lucian Ioan,
Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan
Dumitru,  Toma  Florian  –  consilieri  județeni;  Cordunianu  Eugenia
Nicoleta – consilier juridic, pentru secretarul județului.
  Lipsesc  de  la  ședință  domnul  vicepreședinte  Vasilescu
Sorin Adrian și domnii consilieri județeni Frânc Oana Elisabeta, Socaci
Andrei și 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
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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.
  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 19 iunie 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).
  S-a  alăturat  plenului  doamna  consilier  județean  Armean
Lenuța, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare
este 29.

x

  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnilor consilieri, vă prezint următorul proiect al ordinii de
zi, așa cum a fost el publicat:
  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului  Județean  Hunedoara  ca  membri  în  Consiliul  de
administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva;
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  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului  Județean  Hunedoara  ca  membri  în  Consiliul  de
administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
  3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului  Județean  Hunedoara  ca  membri  în  Consiliul  de
administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
  4.  Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  valabilității
Programului  de  transport  public  județean  de  persoane  prin  curse
regulate,  valabil  pentru  perioada  01.01.2014  –  30.06.2019  și  a
Contractelor  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport  public
județean  de  persoane  prin  curse  regulate  până  la  data  de  02
decembrie 2019;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al
Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara;
  6.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea organigramei,  a
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva;
  7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  organigramei,
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
  8.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Acordului  de
asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara
și  Direcția Județeană pentru Sport  și  Tineret  Hunedoara în vederea
finanțării și organizării în comun a programului de tabere ”ARC”, ediția
2019;
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului
Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Institutul Național al
Patrimoniului, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni
de interes public; 
  10.  Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  Monografiei
economico-militare  a  Județului  Hunedoara,  aprobată  prin  Hotărârea
Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2016;
  11.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  dezmembrării
unor imobile reprezentând sectoare de drumuri județene;
  12.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  al  Spitalului  Județean  de  Urgență
Deva pe anul 2019 și modificarea programului  de investiții  anexă la
buget;
  In  conformitate  cu  prevederile  art.43  alin.1  din  Legea
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
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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:
  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;
  14.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației
tehnico-economice  (faza  DALI)  și  a  indicatorilor  tehnico-economici
pentru  obiectivul  de  investiții:  „Amenajare  spații  RMN  la  Spitalul
Județean de Urgență Deva”;
  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:  „Construire
clădire pentru radioterapie”.
  Ultimul punct va fi, ca de obicei, 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 (29).
  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  desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport,  tineret,  probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei  şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
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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  desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (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 desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva, în ansamblul
său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (29).
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II.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport,  tineret,  probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei  şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
        Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad:
  Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena 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?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de  administrație  al  Sanatoriului  de  Pneumoftiziologie  Brad,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (28).

III.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport,  tineret,  probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei  şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
        Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- 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 desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara ca membri în Consiliul
de  administrație  al  Sanatoriului  de  Pneumoftiziologie  Geoagiu,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (29).

IV.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  prelungirea
valabilității Programului de transport public județean de persoane prin
curse regulate, valabil pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 și a
Contractelor  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport  public
județean  de  persoane  prin  curse  regulate  până  la  data  de  02
decembrie 2019.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul  consilier  județean  Popa  Mircea  Marcel  prezintă
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism,
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
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juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  prelungirea  valabilității
Programului  de  transport  public  județean  de  persoane  prin  curse
regulate,  valabil  pentru  perioada  01.01.2014  –  30.06.2019  și  a
Contractelor  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport  public
județean  de  persoane  prin  curse  regulate  până  la  data  de  02
decembrie 2019:
  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).
  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  prelungirea
valabilității Programului de transport public județean de persoane prin
curse regulate, valabil pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 și a
Contractelor  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport  public
județean  de  persoane  prin  curse  regulate  până  la  data  de  02
decembrie 2019, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (29).

V.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului
de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara.
  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.
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport,  tineret,  probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei  şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
        Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  statului  de
funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara:
  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
statului  de  funcții  al  Centrului  de  Cultură  și  Artă  al  Județului
Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (29).

VI.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare  ale  Bibliotecii  Județene  ”Ovid  Densușianu”  Hunedoara-
Deva.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport,  tineret,  probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei  şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
        Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva:
  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).
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  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).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare  ale  Bibliotecii  Județene  ”Ovid  Densușianu”  Hunedoara-
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
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu.
  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.
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport,  tineret,  probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei  şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
        Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei,
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (29).
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VIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean
Hunedoara și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara în
vederea  finanțării  și  organizării  în  comun  a  programului  de  tabere
”ARC”, ediția 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 Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport,  tineret,  probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei  şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
  Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
        Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de
asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara
și  Direcția Județeană pentru Sport  și  Tineret  Hunedoara în vederea
finanțării și organizării în comun a programului de tabere ”ARC”, ediția
2019:
  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).
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  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).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean
Hunedoara și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara în
vederea  finanțării  și  organizării  în  comun  a  programului  de  tabere
”ARC”, ediția 2019, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (29).

IX.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
asocierii  Județului  Hunedoara prin Consiliul  Județean Hunedoara cu
Institutul Național al Patrimoniului, în vederea finanțării și realizării în
comun a unei acțiuni de interes public.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.
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  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport,  tineret,  probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei  şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
  Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
        Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  asocierii
Județului  Hunedoara prin Consiliul  Județean Hunedoara cu Institutul
Național al Patrimoniului, în vederea finanțării și realizării în comun a
unei acțiuni de interes public:
  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).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
asocierii  Județului  Hunedoara prin Consiliul  Județean Hunedoara cu
Institutul Național al Patrimoniului, în vederea finanțării și realizării în
comun a unei acțiuni de interes public, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (29).
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X.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  actualizarea
Monografiei economico-militare a Județului Hunedoara, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2016.
  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.
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport,  tineret,  probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei  şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
  Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
        Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind actualizarea Monografiei
economico-militare  a  Județului  Hunedoara,  aprobată  prin  Hotărârea
Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2016:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
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  Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea
Monografiei economico-militare a Județului Hunedoara, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2016, în ansamblul
său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (29).

XI.

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (29).
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XII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
rectificării  bugetului de venituri  și  cheltuieli  al  Spitalului Județean de
Urgență Deva pe anul  2019 și  modificarea programului  de investiții
anexă la buget.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport,  tineret,  probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei  şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  al  Spitalului  Județean  de  Urgență
Deva pe anul 2019 și modificarea programului  de investiții  anexă la
buget:
  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).
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  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
rectificării  bugetului de venituri  și  cheltuieli  al  Spitalului Județean de
Urgență Deva pe anul  2019 și  modificarea programului  de investiții
anexă la buget, 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
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență
Deva.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport,  tineret,  probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei  şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și
a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
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  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
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență
Deva, 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
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de  investiții:  „Amenajare  spații  RMN  la
spitalul Județean de Urgență Deva”.
  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
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urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  protecţia  mediului
înconjurător,  conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură,
precum şi gospodărirea resurselor naturale.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației
tehnico-economice  (faza  DALI)  și  a  indicatorilor  tehnico-economici
pentru  obiectivul  de  investiții:  „Amenajare  spații  RMN  la  spitalul
Județean de Urgență Deva”:
  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
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de  investiții:  „Amenajare  spații  RMN  la
Spitalul Județean de Urgență Deva”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (29).

XV.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și
a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Construire clădire
radioterapie”.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.
  Domnul  consilier  judeţean  Circo  Aurel  Vasile  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  privind  organizarea,  dezvoltarea
urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  protecţia  mediului
înconjurător,  conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură,
precum şi gospodărirea resurselor naturale.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
„Construire clădire radioterapie”:
  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).
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  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
notei  conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de
investiții: „Construire clădire radioterapie”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (29).

x

  Toma Florian:
  Domnule  președinte,  în  urmă cu  aproximativ  trei  luni  de
zile,  dacă-mi  aduc  eu  bine  aminte,  aduceam  în  atenția  consiliului
județean situația porții de acces către deponeul ecologic de la Bârcea.
Intre timp, am făcut primul pas. Chiar dacă cineva spunea atunci că
problema e rezolvată, nu este rezolvată nici astăzi. dar primul pas l-am
făcut,  am  preluat  porțiunea  respectivă  de  drum  în  administrarea
consiliului județean și ne-am oprit. Astăzi, porțiunea respectivă nu mai
arată  așa  cum  arăta  acum  trei  luni,  ci  mult  mai  rău  decât  atunci,
întrucât,  între timp,  am avut  și  fenomene meteorologice care nu au
făcut altceva decât să adâncească gropile respective. Consiliul  local
Băcia, predând acea porțiune de drum către consiliul județean, nu a
mai putut interveni, iar situația este de-a dreptul de îngrijorat. 
  Fiind o problemă tehnică, aș vrea un răspuns care să se
apropie de partea tehnică și nu neapărat un răspuns sub forma unei
declarații politice, cum am văzut că se mai practică în ultima vreme la
consiliul  județean,  pentru  că  porțiunea  respectivă  de  drum  este  o
problemă reală și trebuie rezolvată. Nu neapărat pentru că plângem de
mila operatorului de salubritate, care își rupe mașinile pe acolo, ci pur
și simplu acolo sunt niște locuințe, iar cetățenii respectivi sunt obligați
să  parcurgă  zilnic  porțiunea  aceea  de  drum,  care  a  devenit
impracticabilă. Mulțumesc!
 Bobora Mircea Flaviu:
  Odată că vă dau dreptate, doi: v-aș ruga ca în răspuns să-i
dăm și un termen la care putem finaliza treaba.
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  Avram Costel:
  Porțiunea aceea de drum are aproximativ 30 de metri, deci
nu este o proțiune chiar să ne mirăm că își rup oamenii mașinile, nu
este adevărat. Primăria Băcia nu a predat nici acum drumul respectiv.
Acum suntem în  situația  în  care  preluăm drumul,  iar  în  ședința  de
îndată de miercuri, cred că vom prezenta proiecte de hotărâre pentru a
aproba nota conceptuală și tema de proiectare. Fiindcă, atât drumul de
la Brad, care duce la sanatoriu, cât și această porțiune de drum, nu pot
fi făcute pe întreținere; sunt lucrări noi de investiții. 
  Deci,  încă o dată:  Primăria Băcia nu a predat nici  acum
drumul. Va fi preluat zilele acestea; dacă nu mă înșel chiar astăzi sunt
plecați pentru preluarea drumului. Iar în prima ședință vom prezenta
nota conceptuală și tema de proiectare pentru acest drum. Eu sper ca
anul acesta, până în septembrie-octombrie, lucrurile să fie rezolvate.
Era mai ușor dacă puteam, legal, să-l facem pe întreținere, dura exact
o săptămână; dar trebuie să respectăm legea.
  Toma Florian:
  Da,  domnule  administrator  public,  dar  nu  știu  cum  se
întâmplă,  de câte ori  ridic o problemă, îmi  spuneți  că astăzi  facem,
astăzi  se  rezolvă,  astăzi  este  rezolvată  problema.  Peste  trei  luni
suntem în aceeași situație. 
  Acum, în drum spre Călan, o să mă opresc acolo, o să fac
niște fotografii, ca să vedeți situația reală de acolo și o să le pun pe
site-ul consiliului județean. Ca să vedeți că, într-adevăr, acolo se rup
autoturismele, pentru că este o groapă cu o adâncime de cel puțin 30-
40 de centimetri.
  Avram Costel:
  In afară de mașinile operatorului, nu prea trec autoturisme.
  Toma Florian:
  Trec cei care locuiesc dincolo.
  Bobora Mircea Flaviu:
  După  ce  aprobăm,  miercuri,  nota  conceptuală,  în  cât
timp ... ?
  Avram Costel:
  După aceea, trebuie scos la licitație. Trebuie să respectăm
legislația  în  vigoare.  Dacă  era  pe  întreținere,  domnule  Toma,  era
rezolvată într-o săptămână. Dar, din păcate, nu putem să o rezolvăm
așa, nu putem ocoli legea. Dumneavoastră ați ocoli legea?
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  Toma Florian:
  Nu am cerut să încălcați legea, am cerut doar să urgentați
procedurile. Pentru că, atât consiliul județean, cât și consiliul local au
emis actele administrative care să permită preluarea, partea tehnică de
preluare a porțiunii respective. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Doamna director tehnic, ai detalii suplimentare față de cele
spuse de domnul Avram?
  Guran Carmen:
  Da,  domnule  președinte.  In  prima ședință  se vor  aproba
cele două documente. O să dureze puțin faza de proiectare, pentru că
va fi nevoie de trei avize de la CFR. Bănuiesc că tot din acest motiv nu
s-a realizat porțiunea respectivă când s-a proiectat CMID, din cauza
multor avize care trebuie obținute. In funcție de acele avize, lucrarea
se va executa. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnule Toma, ce vă pot promite e că trec pe prioritatea
zero să mă ocup de avize și, în cel mai scurt timp, o să vă dau un
răspuns. Dar vă promit că mă ocup de avizele acestea.
  Toma Florian:
  Astăzi după masă sau mâine dimineață, când vă vedeți cu
domnul ministru Cuc, spuneți-i că e o urgență.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Degeaba,  ce  spunea  domnul  Avram despre  respectarea
legislației e valabil.
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Domnule președinte,  stimați colegi, vin cu o rugăminte și
vreau să mă refer la DJ 867 E, care face legătura între Bunila, ghelari
și Hunedoara. Pe sensul de mers către Bunila, la ieșire din Poienița
Voinii, din cauza ploilor abundente de săptămâna trecută, o porțiune
de drum a fost mutată, a fost desființată, nu se mai poate circula pe ea.
Primăria a intervenit  cu Caterpillarul  pe care îl  are în dotare,  dar  e
numai pământ și pe porțiunea respectivă de drum nu pot să circule nici
mașinile de intervenție ale pompierilor sau ambulanței. Stiu că au făcut
și  documentațiile  necesare  și  le-au  trimis,  în  cursul  săptămânii
acesteia, atât la consiliul județean, cât și la prefectură, pentru că este
vorba și de o calamitate acolo. 
  Rugămintea mea este să facem o echipă și  să facem o
deplasare acolo, să vedem cu ce putem să intervenim și să-i ajutăm,
pentru  a face drumul  practicabil.  Pentru  că porțiunea respectivă  de
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drum nu este accesibilă pentru autoturisme, dar nici pentru pompieri
sau ambulanțe.  De pe versanți  a venit  o cantitate mare de apă, iar
porțiunea aceea de drum s-a comportat ca un dig.  Din cauza faptului
că nu a fost consolidat, o porțiune de drum pur și simplu s-a dus, a
alunecat. Ce au putut să facă ei, au făcut, cu utilajele pe care le au în
dotare,  dat  nu  este  suficient.  V-aș  ruga  să  mergem în  zonă  și  să
vedem cu ce putem să-i ajutăm. 
  Un  alt  sector  de  drum este  cel  care  face  legătura  către
Lunca  Cernii  –  Gura  Bordului,  unde  noi  am  modernizat  drumul
județean.  In  porțiunea  respectivă,  de  la  Toplița  și  până aproape la
unrcarea  pantei  spre  Lunca  Cernii,  în  vârf  de  pantă  s-a  dizlocat  o
porțiune de stâncă, care a blocat ambele sensuri de circulație. Până la
ora actuală știu că, în urma intervenției făcute de cei doi primari, se
poate circula  pe un singur  sens;  au reușit  să-l  deblocheze.  Dar  au
nevoie de sprijin și de utilaje, pentru a debloca și partea cealaltă de
drum. 
  De  asemenea,  rigolele  de  pe  acest  drum  sunt  pline  de
pietriș și  pământ.  De ceva timp nu s-au mai  făcut  intervenții  pentru
curățarea acestor rigole. Ba mai mult, vegetația a început să vină pe
prima bandă de lângă marginea drumului. Ar trebui interveni și să se ia
măsuri să se cosească această vegetație și să se înlăture. 
  Pe urmă, mai este drumul de la ieșirea din Hunedoara către
Teliuc. S-au făcut intervenții și s-a asfaltat, s-a peticit, atât drumul către
furnalul de la Govăjdie, cât și cel către Cinciș. E vorba de porțiunea de
dfrum aflată în discuții pentru intervenții la canalizare și unde nu putem
face nimic până nu se termină lucrările respective. Dar porțiunea de
drum  de  la  ieșire  din  Hunedoara  spre  Teliuc  deja  a  devenit
impracticabilă. Este plină de gropi, și mari, și adânci. Când vom face
această comisie, să vedem la fața locului și să intervenim. Pentru că a
început perioada de vară, când deja lumea vine în vacanță și trebuie
să sprijinim turismul. 
  O altă rugăminte pe care o am la dumneavoastră, pe care
am ridicat-o și în ședința trecută, are legătură și cu căldurile din ultima
perioadă de timp. Pe drumul de la ieșirea din Hunedoara și până la
intrarea în Sîntuhalm știți că se circulă foarte intens și se transportă
zgură și alte materiale pentru autostradă cu mașini care au un tonaj
mult mai mare decât cel pentru care este proiectat drumul. Ar trebui să
punem o restricție pentru perioada de vară și de căldură, ca să nu se
circule cu un tonaj mai mare decât suportă drumul. Puteți să vedeți că
sensul de mers de către Hunedoara spre Sîntuhalm a început să se
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încrețească, să se dizloce, să se rupă. Si nu facem altceva decât să
intervenim lunar, să punem petice, să cârpim și să aruncăm bani pe
fereastră. 
  Trebuie vorbit cu compania respectivă și cu toți cei care fac
asemenea  transporturi,  să  nu  le  mai  facă  pe  perioada  zilei  și  pe
caniculă.  Pentru că se distruge drumul  și  ne costă pe noi,  consiliul
județean, că e drum județean. Trebuie să înțeleagă acest lucru. Ba mai
mult, și transporturile de lemne care se fac în zona pădurenimii, mai
nou se fac noaptea, dar  tot  agabaritic,  adică tot  cu tonaj  mai  mare
decât  suportă drumul.  Ar  trebui  discutate câteva măsuri  în  ceea ce
privește  posibilitatea  din  partea  consiliului  județean  asupra  acestor
transportatori. Mulțumesc frumos!
  Bobora Mircea Flaviu:
  Da, zgura și lemnele sunt o problemă care nu datează de
acum.  E o  problemă pe  care  am tot  încercat  să  o  rezolvăm,  să  îi
amendăm, dar se anunță între ei, nici nu trebuie să vă povestesc eu
dumneavoastră. Dar lucrurile fiind perfectibile, putem să acționăm, să
vedem care este posibilitatea de a acționa în așa fel încât să-i prindem,
că altceva nu le putem face.
  Referitor la Bunila-Poienița Voinii și zona Teliuc, sunt zone
care trebuie să stea în atenția noastră, pentru că problemele de acolo
se datorează unor calamități  și nu calității  proaste a lucrărilor.  Dacă
aveți ceva de completat, domnule administrator?
  Avram Costel:
  Eu  cred  că  ați  spus  foarte  bine  că  sunt  și  unele  unități
administrativ-teritoriale - și aici mă refer la comune cum ar fi Rîu de
Mori,  Boșorod, Teliuc și  altele – care au preluat porțiuni de drumuri
județene pentru efectuare unor  lucrări,  dar  foarte multă lume acuză
consiliul județean pentru starea acestor. Ne-am gândit chiar să punem
câte  o  tablă  de  informare:  „drum  județean  luat  în  administrarea
consiliului local ...”. 
  La Boșorod,  de exemplu,  pe  drumul  județean s-au făcut
lucrări  de  canalizare  de  către  această  primărie,  numai  că  au
recepționat și au uitat să aducă drumul la starea la care a fost. Si noi,
consiliul județean, nu putem să băgăm bani. La Rîu de Mori, zece km
din drumul județean este preluat de această comună. La Teliuc, zona
Lacului Cinciș a fost preluată de această comună și, chiar dacă este
drum județean,  noi  nu mai  putem interveni  pentru  a rezolva aceste
probleme.
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  Ați  ridicat  problema drumului  de la  Bunila  unde,  în  urma
viiturii, s-a întocmit un proces verbal de către cei de la ISU și vom urma
procedura legală. Nu putem să intervenim chiar astăzi, pentru că nici
nu știm exact ce bani vom avea. Iar referitor la celelalte lucrări vă pot
spune că am avut o discuție cu domnul președinte și direcția tehnică și,
la ora aceasta, județul este împărțit în cinci zone. In viitor se va împărți
în  șase  zone,  pentru  că  urmează  o  nouă  licitație.  Până  acum,  un
opertator avea o zonă, în care făcea toate lucrările: și iarnă, și vară, și
tăierea vegetației,  și  curățenia șanțurilor.  Pe viitor vom împărți  iarna
una, vara doi, iar curățenia șanțurilor și a vegetației va fi altă licitație.
Pentru ca să nu mai stăm să ne rugăm de operator. La ora aceasta ne
rugăm de operatori. Si, având în vedere faptul că tăierea vegetației și
curățirea șanțurilor sunt foarte-foarte ieftine, cei ce vin la licitație nu se
înghesuie să facă aceste lucrări. Incepând de ieri, am avut discuții cu
cei de la Direcția tehnică și am dat dispoziție că nici un metru de asfalt
nu  vom  mai  pune,  până  când  operatorii  nu  vor  rezolva  problema
vegetației. Da, există semnale de la foarte mulți primari că vegetația dă
în drum, iar operatorii nu-și fac treaba. 
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Domnule  administrator,  referitor  la  cele  două  probleme
care, zic eu, sunt urgente, vă rog să mergem la fața locului! Referitor la
acea stâncă, care a rămas pe jumătate de drum, ei  nu au utilajele
necesare,  ca să intervină și  să  dea drumul  la  circulație.  Este  drum
județean. Referitor la Bunila, la porțiunea aceea, până când vin toate
aprobările, gândiți-vă că pot să aibă loc incendii, sau probleme cu care
trebuie să meargă la spital. Să facem ca măcar pe un sens să poată
circula!
  Avram Costel:
  Acuma să nu dramatizăm, poate circula și autobusul, poate
circula  și  ambulanța.  Pe  zona  Hațeg-Hunedoara  nu  avem  încheiat
actul  adițional  cu  operatorul  care  face  lucrări,  din  cauza  acelei
instrucțiuni, și suntem în imposibilitatea de a face lucrări. Nu pot trimite
o mașină acolo, fiindcă va veni și-mi va cere bani. Eu nu pot să dau
bani, pentru că nu am semnat actul adițional. Asta mă împiedică pe
zona aceasta. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Bun! Eu am înțeles, nu e un subiect de contradicție, e un
subiect  de  rezolvat  și  am  înțeles  problemele  ridicate  de
dumneavoastră. Dacă mai sunt alte probleme?
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  Noi,  datorită  noului  Cod administrativ,  am modificat  data
ședinței pentru aprobarea sumelor de la finanțările nerambursabile pe
Legea  nr.350/2005.  Trebuie  să  avem  majoritatea  și  să  venim  în
sprijinul celor care au sumele astea aprobate. Si așa, bugetul venind
târziu,  am întârziat  cu aprobarea acestor sume, neputând să facem
altfel. Acesta este motivul pentru care am considerat potrivit ca în data
de 3 iulie, la orele unsprezece, să avem o ședință de îndată, pentru
aprobarea acestor sume. Pentru chestia asta trebuie să fim majoritari.
Sunt  perioade de  concediu,  de  asta  am rugat  pe  liderii  celor  două
grupuri să-mi confirme că vom fi 17 consilieri și v-aș ruga să încercați
toți cei care sunteți în zonă să fiți prezenți la această ședință.
  Dacă nu mai sunt alte probleme, vă anunț că următoarea
ședință ordinară va avea loc în data de 26 iulie – ultima vineri a lunii –
tot la orele unsprezece. Iar cu o zi înainte, în 25 iulie, la orele zece, vor
avea loc ședințele comisiilor de specialitate. Vă mulțumesc mult pentru
prezență și le doresc concediu plăcut celor care peacă în concediu.

x

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

PRESEDINT,
 Mircea Flaviu Bobora

p.SECRETARUL JUDEȚULUI,
 Nicoleta Eugenia Cordunianu

CCM.
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