ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 16 iulie 2019

In conformitate cu prevederile art.178 alin 2 și art.179 alin.2
lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019
privind Codul administrativ, prin Dispoziția președintelui Consiliului
Județean Hunedoara nr.470/2019, Consiliul Județean Hunedoara a
fost convocat și s-a întrunit în ședință extraordinară în data de 16 iulie
2019, orele 1000, în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.
La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Bobora
Mircea Flaviu – președintele Consiliului Județean Hunedoara;
Andronache Daniel Costel și Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinți ai
Consiliului Județean Hunedoara; Bălănesc Doinița Maria, Chirilă Ioan
Nicolaie, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina,
Gherman Petre Lucian, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru
Dan Adrian, Petruș Adrian, Popa Mircea Marcel, Popescu Valentin,
Popescu Viorica, Socaci Andrei, Stănescu Vetuța, Șimon Ionuț Lucian,
Ștaier Ioan Dumitru, Vlad Ovidiu.
Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni: Antal Liviu
Marius, Armean Lenuța, Felciuc Eduard, Hirghiduși Ion, Hodor Petru,
Mârza Florin, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Rus Lucian Ioan,
Suciu Ancuța Elena, Toma Florian.
In calitate de invitați participă 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.
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Bobora Mircea Flaviu:
Doamnelor și domnilor consilieri, 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 21 consilieri, potrivit
art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.
Dau cuvântul secretarului județului, pentru a supune
aprobării dumneavoastră procesul verbal încheiat în ședința
anterioară.
Dan Daniel:
In conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința
extraordinară din data de 3 iulie 2019:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abţineri?
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi
(21).

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 aprobarea rectificării bugetului propriu
al județului Hunedoara pe anul 2019;
2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea
exercițiului bugetar al anului 2018 ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu
al județului Hunedoara pe anul 2019;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe
anul 2019.
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Supun la vot proiectul ordinii de zi:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (21).

I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 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 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 propriu al județului Hunedoara pe anul 2019:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2019, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (21).

II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat
la închiderea exercițiului bugetar al anului 2018 ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al
județului Hunedoara pe anul 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 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 utilizarea excedentului
anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea
exercițiului bugetar al anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului
Hunedoara pe anul 2019:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21).
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat
la închiderea exercițiului bugetar al anului 2018 ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al
județului Hunedoara pe anul 2019, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (21).

III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de
Urgență Deva pe anul 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.
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.
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 rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență
Deva pe anul 2019:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de
Urgență Deva pe anul 2019, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (21).
Bobora Mircea Flaviu:
Tin să vă reamintesc că este vorba de rezonanță
magnetică și de transformator la Baia sărată, deci modificări de natură
electrică.
De asemenea, vă informez că astăzi, la orele 13,00 va
avea loc semnarea unui document referitor la fonduri europene pentru
conservarea și restaurarea amfiteatrului de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, un contract cu ADR Vest de 5 milioane de euro.
Sunteți invitați, toți cei care veți dori, să participați la semnarea acestui
proiect, care s-a lungit de vreo doi ani, nu?
Vasilescu Sorin Adrian
El a fost depus din 2016, dar ne-am judecat în instanță și,
până la urmă, am câștigat.
Bobora Mircea Flaviu:
Si, după discuția pe care am avut-o la Rădăuți cu Comisia
Europeană, am reușit să-i lămurim să suplimenteze fondurile pe
această axă cu suma aceasta, care să fie destinată restaurării și
conservării amfiteatrului de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
Vineri, la orele 14,00 ne întâlnim, așa cum am stabilit,
domnule consilier Chirilă.
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x
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările
ședinței.

PRESEDINTE,
Bobora Mircea Flaviu
SECRETAR AL JUDETULUI,
Daniel Dan
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