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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 26 iulie 2019 

 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.1 și art.179 
alin.2 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Hunedoara nr.476/2019, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în ședință extraordinară în 
data de 26 iulie 2019, orele 1100, 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 – vicepreședinții 
Consiliului Județean Hunedoara; Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, 
Bălănesc Doinița Maria, Chirilă Ioan Nicolaie, Circo Aurel Vasile, 
Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Gherman 
Petre Lucian, 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, Socaci Andrei, Staier Ioan Dumitru, Toma 
Florian, Vlad Ovidiu – consilieri județeni; Dan Daniel - secretarul 
județului. 
    Lipsește de la ședință  domnul consilier județean 
Hirghiduși Ion. 
    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. 
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    Sedința este condusă de domnul președinte Bobora 
Mircea Flaviu. 
    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 31 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 16 iulie 2019: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(31). 

Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor consilieri, vă prezint următorul proiect al ordinii 
de zi, așa cum a fost el publicat: 
1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara 
întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pe trimestrul II  
2019; 
2. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara 
pe trimestrul II 2019; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare în cadrul 
bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții, 
anexă la buget, pe anul 2019; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea programului 
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de investitii, anexă la buget, ale unor instituţii aflate în subordinea şi 
finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara; 
5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea 
exerciţiului bugetar  al anului 2018, ca sursă de finanţare a 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2019;   
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în 
comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de 
director financiar-contabil la Spitalul Județean de Urgență Deva; 
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru ocuparea funcţiei de 
director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare 
către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Râu 
de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 
686D - tronson km 1+055 (localitatea Brazi) - km2+200 (localitatea 
Râu de Mori) și asupra drumului județean DJ 686 - tronson km 8+700 
(localitatea Unciuc) – km 18+100 (localitatea Suseni); 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare 
către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Râu 
de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 686 
pe sectorul: km 18+250 (zona Suseni) - km 27+700 (zona Râuşor-
pârtie); 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare 
către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Râu 
de Mori a dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 686 
- tronson km 24+900 (zona Râușor-Varaticu) – km 27+700 (zona 
Râuşor-pârtie); 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Desființare platforma de 
stocare temporară a deșeurilor din Municipiul Petroșani”; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Funcționarea 
Centrului de Îngrijire și Asistență Uricani”; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Demolare clădiri 
anexă în incinta Spitalului Județean de Urgență Deva”; 
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14. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al 
S.C. PARC INDUSTRIAL Călan SRL. 
15. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
județean al domnului Pârvan Ilie. 
     Vă propun ca acest ultim proiect de hotărâre să-l 
supunem spre aprobare primul, pentru ca domnul consilier județean 
Ilie Pârvan să poată participa la întreaga ședință cu drept de vot. 
    Si, ca de obicei, ultimul punct din ordinea de zi va fi cel de 
Diverse. 
    Se supune la vot proiectul ordinii de zi astfel modificat: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
(31). 
 

 
 
 

I. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier județean al domnului Pârvan Ilie. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate: 
  Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Doamna consilier județean Dunca Alina Victoria prezintă 
procesul-verbal al Comisiei de validare. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de 
consilier județean al domnului Pârvan Ilie: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
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    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier județean al domnului Pârvan Ilie, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (31). 
  Bobora Mircea Flaviu: 
    Il invit pe domnul Pârvan Ilie să depună jurământul. 
    Rog asistența să se ridice, pentru depunerea 
jurământului. 
  Domnul consilier județean Pârvan Ilie depune jurământul. 
    După depunerea jurământului, domnul consilier județean 
Pârvan Ilie participă la ședință cu drept de vot, astfel că numărul 
consilierilor județeni prezenți la ședință este 32. 
 
 

 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza şi 
aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului 
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Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi 
dezvoltare pe trimestrul II  2019. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
prezintă avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului. 
  Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul  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 analiza şi aprobarea 
execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean 
Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pe 
trimestrul II  2019: 
    Doamna consilier județean Stănescu Vetuța lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel că numărul consilierilor județeni 
prezenți în sală este 31. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța s-a întors în 
sala de ședințe, astfel că numărul consilierilor județeni prezenți în 
sală este 32. 
    Se supune la vot proiectul de privind analiza şi aprobarea 
execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean 
Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pe 
trimestrul II  2019, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

III. 
 

    Se prexintă proiectul de hotărâre privind analiza şi 
aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Judeţean Hunedoara pe trimestrul II 2019. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
prezintă avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului. 
  Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul  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 analiza şi aprobarea 
execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara pe trimestrul II 2019: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza şi 
aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Judeţean Hunedoara pe trimestrul II 2019, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2019. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
prezintă avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului. 
  Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul  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, virărilor de credite bugetare 
în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de 
investiții, anexă la buget, pe anul 2019: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de 
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credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2019, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

V. 
 

    Se prezintă proiectul de horărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, precum și 
modificarea programului de investitii, anexă la buget, ale unor instituţii 
aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara   
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
prezintă avizul 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 
avizul  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 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea 
programului de investitii, anexă la buget, ale unor instituţii aflate în 
subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara: 
    Domnul consilier județean Mutulescu Marius nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31. 
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    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, precum și 
modificarea programului de investitii, anexă la buget, ale unor instituţii 
aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (31). 
 
 
 
 

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara 
rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2018, ca sursă de 
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finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul 
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
prezintă avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul  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 judeţului Hunedoara rezultat la 
închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2018, ca sursă de finanţare a 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2019: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara 
rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2018, ca sursă de 
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul 
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
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VII. 
 

      Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru 
ocuparea funcției de director financiar-contabil la Spitalul 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.  
  Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru 
ocuparea funcției de director financiar-contabil la Spitalul Județean de 
Urgență Deva: 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Primele două articole se vor adopta prin vot secret. Vă 
rog să faceți propuneri pentru desemnarea reprezentanților consiliului 
județean în cele două comisii. 
    Suciu Ancuța Elena: 
    Pentru comisia de concurs o propunem pe doamna 
Carmen Daniela Josan, economist, iar pentru comisia de soluționare 
a contestațiilor pe doamna Neli Mătușa. 
    Suciu Ancuța Elena: 
    Sunt angajatele noastre, la compartimentul de 
specialitate. 
    Stănescu Vetuța: 
    Având în vedere faptul că sunt din aparatul de specialitate 
al consiliului județean și sunt profesioniști, noi nu facem nici o 
propunere. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la 
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și 
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întocmirea proceselor verbale, care sunt prezentate de doamna 
consilier Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. 
    Pentru reprezentantul consiliului județean în comisia de 
concurs au fost exprimate valabil un număr de 32 voturi, toate pentru 
doamna Carmen Daniela Josan. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
     Pentru reprezentantul consiliului județean în comisia de 
soluționare a contestațiilor au fost exprimate valabil un număr de 32 
voturi, toate pentru doamna Neli Mătușa. 
    Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
    Art.3 se aprobă prin vot deschis:   

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în 
comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a 
contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil la 
Spitalul Județean de Urgență Deva, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru 
ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul 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, 
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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 
avizul  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 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru 
ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul 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 31. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Primele două articole se vor adopta prin vot secret. Vă 
rog să faceți propuneri pentru desemnarea reprezentanților consiliului 
județean în cele două comisii. 
    Circo Aurel Vasile: 
    Domnule președinte, permiteți-mi să fac eu cele două 
propuneri. Pentru comisia de concurs îl propun pe domnul doctor 
Demeter Ioan, fost director al Spitalului județean, actual șef secție 
medicină internă. Iar pentru comisia de soluționare a contestațiilor pe 
doamna doctor Silea Daniela Lidia, director medical la sanatoriul din 
Geoagiu. Mulțumesc! 
    Oprișa Ioan Florin: 
    Si grupul consilierilor PNL dorește să facă două 
propuneri. Pentru comisia de concurs îl propunem  pe domnul doctor 
Circo Ionel, fost manager al sanatoriului de la Brad, iar pentru 
comisia de soluționare a contestațiilor pe domnul doctor Băda Viorel, 
fost șef de secție la Spitalul municipal Brad. Mulțumim! 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la 
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și 
întocmirea proceselor verbale, care sunt prezentate de doamna 
consilier Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. 
     Pentru reprezentantul consiliului județean în comisia de 
concurs au fost exprimate valabil un număr de 30 voturi, din care 16 
voturi pentru domnul Ioan Demeter și 14 voturi pentru domnul Ionel 
Circo. 
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    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Pentru reprezentantul consiliului județean în comisia de 
soluționare a contestațiilor au fost exprimate valabil 30 voturi, din 
care 16 voturi pentru doamna Daniela Lidia Silea și 14 voturi pentru 
domnul Viorel Băda.  
    Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
    Art.3 se aprobă prin vot deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în 
comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a 
contestaţiilor  pentru ocuparea funcţiei de director medical la 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (31). 
 
 
 
 

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul 
Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra 
drumului județean DJ 686D - tronson km 1+055 (localitatea Brazi) - 
km2+200 (localitatea Râu de Mori) și asupra drumului județean DJ 
686 - tronson km 8+700 (localitatea Unciuc) – km 18+100 (localitatea 
Suseni). 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
prezintă avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului. 
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    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 
avizul  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 
temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al 
Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului 
județean DJ 686D - tronson km 1+055 (localitatea Brazi) - km2+200 
(localitatea Râu de Mori) și asupra drumului județean DJ 686 - 
tronson km 8+700 (localitatea Unciuc) – km 18+100 (localitatea 
Suseni): 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul 
Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra 
drumului județean DJ 686D - tronson km 1+055 (localitatea Brazi) - 
km2+200 (localitatea Râu de Mori) și asupra drumului județean DJ 
686 - tronson km 8+700 (localitatea Unciuc) – km 18+100 (localitatea 
Suseni), în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul 
Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra 
drumului județean DJ 686 pe sectorul: km 18+250 (zona Suseni) - km 
27+700 (zona Râuşor-pârtie). 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
prezintă avizul 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 
avizul  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 
temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al 
Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului 
județean DJ 686 pe sectorul: km 18+250 (zona Suseni) - km 27+700 
(zona Râuşor-pârtie): 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul 
Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra 
drumului județean DJ 686 pe sectorul: km 18+250 (zona Suseni) - km 
27+700 (zona Râuşor-pârtie), în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul 
Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra 
drumului județean DJ 686 - tronson km 24+900 (zona Râușor-
Varaticu) – km 27+700 (zona Râuşor-pârtie). 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
prezintă avizul 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 
avizul  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 
temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al 
Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului 
județean DJ 686 - tronson km 24+900 (zona Râușor-Varaticu) – km 
27+700 (zona Râuşor-pârtie): 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul 
Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra 
drumului județean DJ 686 - tronson km 24+900 (zona Râușor-
Varaticu) – km 27+700 (zona Râuşor-pârtie), în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
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XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Desființare 
platforma de stocare temporară a deșeurilor din Municipiul 
Petroșani”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
prezintă avizul 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 
avizul  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 devizului 
general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Desființare platforma 
de stocare temporară a deșeurilor din Municipiul Petroșani”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Desființare 
platforma de stocare temporară a deșeurilor din Municipiul 
Petroșani”, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: 
”Funcționarea Centrului de Îngrijire și Asistență Uricani”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
prezintă avizul 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 
avizul  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: 
”Funcționarea Centrului de Îngrijire și Asistență Uricani”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiții: ”Funcționarea Centrului de Îngrijire și Asistență Uricani”, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: 
”Demolare clădiri anexă în incinta Spitalului Județean de Urgență 
Deva”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
prezintă avizul 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 
avizul  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: 
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”Demolare clădiri anexă în incinta Spitalului Județean de Urgență 
Deva”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiții: ”Demolare clădiri anexă în incinta Spitalului Județean de 
Urgență Deva”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
Actului constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL Călan SRL. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
prezintă avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului. 
    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 județean Bălănesc Doinița Maria 
prezintă raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi 
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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 modificarea Actului 
constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL Călan SRL: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea 
Actului constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL Călan SRL, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

x 
 

    Bobora Mircea Flaviu: 
   Cu aceasta trecem la punctul de diverse, dar nu înainte 
de a face domnul Vasilescu o scurtă prezentare a ceea ce s-a 
întâmplat în delegația de la Bibracte, în relația pe care o avem cu cei 
de acolo pentru a gândi în spațiul european pentru tot ce înseamnă 
situl UNESCO din județul Hunedoara. 
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  Vasilescu Sorin Adrian: 
  Da mulțumesc domnule președinte. Raportul este vizat de 
domnul președinte, se va scana și va fi trimis la fiecare dintre 
dumneavoastră. 
  Domnul vicepreședinte Vasilescu Sorin Adrian prezintă 
Raportul asupra vizitei de lucru efectuată în Franța, la Glux-en-
Glenne, în perioada 7 - 9 iulie 2019.  
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Da mulțumesc domnule vicepreședinte. Vă rog. 

Chirilă Ioan Nicolaie: 
  Domnule președinte, pentru că la sfârșitul săptămânii 
trecute ați reușit să participați să fiți în zonă, vreau să mă refer la 
drumurile județene care duc dinspre Hunedoara spre Lunca Cernii, 
respectiv din Hunedoara către Bunila. Nu știu dacă este cineva 
prezent aici de la compartimentul de specialitate, dar aș ruga să se 
urgenteze realizarea semnalizării, în special drumul care duce de la 
Toplița la Lunca Cernii. Acolo sunt foarte multe porțiuni de drum unde 
sunt căzuți bolovani și așa mai departe și nu sunt semnalizate, nici 
măcar presemnalizate, iar circulația este pusă în pericol. Este 
necesară urgentarea acestor semnalizări și, de asemenea, 
urgentarea intervenției și degajării acestor aluviuni căzute. Nu pot 
decât să-i felicit pe primarii de la Toplița și Lunca Cernii pentru 
intervenția pe care au făcut-o cu mijloacele ce le au la dispoziție, ca 
să facă circulabil acest drum. 
    De asemenea, fiind împreună cu dumneavoastră, am 
observat și porțiunea de drum de la Hunedoara până la Teliuc, care 
este plină cu gropi. De ce mă axez pe această urgentare, respectiv 
porțiunea care a fost afectată la Poienița Voinii în urma inundațiilor? 
Vă rog să faceți toate demersurile să urgentăm intervenția pe acest 
drum, pentru că peste patru săptămâni, la Poienița Voinii, va avea loc 
Festivalul ”Drăgan Munteanu” și este să ducem la bun sfârșit și ce a 
mai rămas din asfaltarea drumului către Poienița Voinii, pentru că 
anul trecut - dacă vă mai aduceți bine aminte - în urma unei ploi, a 
fost destul de dificil traseul și este neplăcut să circuli pe noroi și pe 
praf. Mă opresc aici, mulțumesc, am speranța că se vor pune în 
practică cele solicitate. Mulțumesc mult. 
  Popa Mircea Marcel: 
  Domnule președinte, sunt Popa de la grupul PSD. In 
urmă cu ceva timp am ridicat problema restricțiilor de circulație pe 
drumul județean 687, respectiv ruta Hunedoara-Sântuhalm. Mă refer 
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aici la porțiunea de 9 kilometri care este modernizată și are două 
benzi pe sens, deci patru benzi de circulație de la izvor, intersecția cu 
Mânerău, până la Sântuhalm. Pe distanța asta de 9 kilometri, 
aproape 40% este restricționat cu limită de viteză de 50 kilometri; 
pentru mine și pentru mulți posesori de permis din municipiul 
Hunedoara, este o absurditate restricționarea în localitatea Cristur, 
ceea ce nu văd logic. Localitatea Cristur rămâne undeva în stânga, 
șoseaua este o șosea de centură cu patru benzi, două benzi pe sens, 
și limitat la 50 km/oră. Mai e încă o porțiune, în Peștiș, unde în urmă 
cu  vreo 17 sau 18 ani a avut loc un accident și s-a făcut o trecere de 
pietoni.  
    La timpul respectiv, în zonă lucrau în jur la vreo 2000 de 
oameni, acum nu mai lucrează mai nimeni și nu cred că trec mai mult 
de 30 de pietoni pe trecerea respectivă. Acolo este o zonă unde ai tot 
timpul tendința să încerci să urci pasajul de cale ferată și unde, de 
obicei, stă radarul și încearcă să-i prindă pe șoferi. Eu am avut 
discuție cu mulți șoferi, posesori de permise, din municipiul 
Hunedoara și mi-au cerut să ridic această problemă. Tot referitor la 
treaba respectivă  - acum noi circulăm și avem posibilitatea să facem 
comparații - uitați-vă la marea majoritate a orașelor unde sunt aceste 
benzi, adică șosele de intrare în orașe și municipii, care traversează 
localități, sate cu populație mult mai numeroasă și mai compactă 
decât este în zona aceasta, limita de circulație, inclusiv la intrarea în 
capitală, este 70 la oră. Mă surprinde că și la Sântuhalm, pe drumul 
național, limita de viteză este tot de 70 km/oră. De aceea vă rog 
frumos, ca reprezentanții consiliului județean, împreună cu 
Inspectoratul de Poliție Județean și Serviciul Circulație să stea la 
discuții și cu specialiștii să vedem ce putem face. Aștept un răspuns 
scris, ca să pot să-l prezint locuitorilor și celor care mi-au solicitat 
această intervenție din municipiul Hunedoara. Vă mulțumesc. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Si eu vă mulțumesc, veți primi răspunsul în scris. 
  Vlad Ovidiu: 
  Domnule președinte, eu vreau să vă spun despre drumul 
județean 107A, porțiunea între Rapolt și Geoagiu. Acest drum este 
plin de gropi, mai ales primii 2-3 kilometri la intrarea în Geoagiu. Tot 
pe acest drum, între Bobâlna și Folt, avem deja un tunel acolo, e 
crescută vegetația foarte-foarte tare, încât a rămas doar jumătate din 
drum să se poată circula. Lipsește un parapet pe Valea Boiului; este 
un pod acolo, unde a și fost un accident acum două săptămâni, a 
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căzut o mașină din cauza faptului că nu e parapet acolo, chiar la 
limita administrativă între Rapolt și Geoagiu. In urma inundațiilor din 1 
iunie, de acum aproape două luni de zile, la urcarea spre stațiunea 
Geoagiu-Băi, este acolo o zonă unde acostamentul este căzut, nu s-a 
făcut nimic, nu s-a intervenit de două luni de zile.  
La fel între fabrica de la Băcâia și satul Băcâia, este o zonă pe 
drumul județean 705D unde asfaltul e rupt, e plin de noroi și tot de 
două luni de zile nu a fost nimeni acolo în zonă. V-aș ruga să-mi 
spuneți de ce nu intervenim de atâta timp. Și ultimul punct ar fi 
drumul spre Sanatoriul de la Goagiu-Băi; de doi ani și jumătate nu s-a 
mai făcut nicio reparație  pe acest drum și este un drum foarte 
circulat. Ințeleg că sunt multe sesizări, dar nu înțeleg de ce nu se 
intervine. Mulțumesc. 
  Iovănescu Alin Cosmin: 
  Domnule președinte, voiam și eu să intervin. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Te rog! 
  Iovănescu Alin Cosmin: 
  Doar vreau să transmit din partea locuitorilor Tării 
Hațegului, referitor la drumul 685, pentru soluțiile găsite în vederea 
redeschiderii traseului spre Poiana Pelegii. După ce am fost 
împreună cu domnul administrator public, am văzut că s-au găsit 
soluții și am înțeles că deja s-a dat și comanda și pentru plombarea 
porțiunii până sus la Cabana Rotunda, adică până la baraj. 
Mulțumesc și sper să se rezolve să se deschidă cât mai repede. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Si eu vă mulțumesc. Domnule consilier veniți la Geoagiu? 
Domnul consilier sunteți prezent la Geoagiu mâine la 10? 
  Vlad Ovidiu: 
  Da. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Ne vedem acolo. 
  Avram Costel: 
  Cred că ar trebui să încep cu domnul Iovănescu și pe 
această cale îi mulțumesc lui și mulțumesc tuturor consilierilor care 
merg pe teren și găsesc probleme și ne anunță. Nu este o penibilitate 
în momentul când cineva din consilieri anunță conducerea consiliului 
județean. Eu vreau să anunț următorul lucru: da, de un an jumătate a 
fost închis acel drum din cauza unei gropi la baraj. Cert este că primii 
5 kilometri sunt ai consiliului județean; drumul până în Poiana Pelegii 
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până unde se circula cu mașina, 5 kilometri până la Cabana Rotunda 
sunt ai consiliului județean și e drum județean, iar diferența este drum 
forestier. După discuțiile pe care le-am avut la fața locului și la 
consiliul județean, deja cei de la Direcția Silvică lucrează pe drumul 
lor, de la Cabana Rotunda până la Poiana Pelegii, și este problema 
lor pentru a-l rezolva, problema noastră este porțiunea de drum până 
la Cabana Rotunda. Da, astăzi am semnat comenzile, conform 
contractului subsecvent, și putem da drumul la lucrări și pe zona 
aceasta, să facem exact ce spunea și domnul consilier pe drumul de 
la Lunca Cernii. Am fost sâmbătă, am fost duminică pe acest drum și, 
într-adevăr, sunt bolovani căzuți; nu a fost chiar un prăpăd, dar există 
unele probleme pe care sigur le vom trata. La drumul de la Geoagiu 
la Rapolt nu este chiar așa tunel, nu este chiar așa dramatic; peste 
tot sunt probleme și discutam și cu doamna Vetuța: după 12 ani de 
conducere liberală a județului, în doi ani de zile nu poate să facă 
PSD-ul ce nu a făcut în 13 ani. Mulțumesc. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Ne convingem, că mâine o să facem o plimbare până 
acolo. 
  Chirilă Ioan Nicolaie: 
  Domnule administrator, referitor la Bunila-Poiența Voinii, 
că este festivalul, și  ieșirea din Hunedoara spre Teliuc... 
  Avram Costel: 
  Il putem doar întreține, nu este în lucrările de investiții ale 
consiliului județean și dumneavoastră știți asta. Sunteți unul care ați 
votat și ați văzut că acel drum nu este trecut la investiții, îl vom 
întreține așa, nu putem pune asfalt. IBU-urile, după cum știți, nu se 
pot pune ca înainte, acum trebuie lucrare de investiții, iar 
dumneavoastră ați votat bugetul și ați văzut ... 
  Chirilă Ioan Nicolaie: 
  Si nu găsim o soluție să urgentăm intervenția? Ce trebuie 
făcut ca să putem asfalta? 
  Avram Costel: 
  Trebuie făcute notă conceptuală și temă de proiectare, 
aprobați indicatorii economici și, după aceea, t rebuie scos la licitație. 
E investiție. 
  Chirilă Ioan Nicolaie: 
  Ok, hai să urgentăm, să ne apucăm de lucru. 
  Avram Costel: 
  Sigur. 
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  Bobora Mircea Flaviu: 
  Da, domnul Toma. 
  Toma Florian: 
  Mulțumesc, domnule președinte. Peste câteva zile intrăm 
în ultimele 10 luni ale acestui ciclu electoral, un sfârșit de mandat în 
care ne putem prezenta în fața hunedorenilor cu prea puține realizări, 
în schimb cu o mulțime de scandaluri, care parcă nu se mai termină 
și se țin lanț săptămână de săptămână, zi de zi. După nenumăratele 
contestații ale primarilor de la Orăștie, Hunedoara, Deva privind 
modul defectuos de funcționare a sistemului integrat de gestionare a 
deșeurilor, după nenumăratele contestații privind modul în care 
funcționează sau nu funcționează anumite instituții de cultură, după 
nenumăratele contestații privind modul în care sunt întreținute 
drumurile județene, părem acum, la sfârșit de mandat, sau, mai bine 
spus, administrația PSD care gestionează treburile județului în acest 
mandat pare incapabilă să rezolve problemele hunedorenilor, părând 
mult mai interesată de a-și  rezolva interesele mărunte de partid. 
Dacă ceea ce v-am spus până acum țin de o nefuncționare sau de o 
funcționare defectuoasă  a unor relații instituționale sau relații 
contractuale, sunt însă zone pe care trebuie să le tratăm cu maximă 
responsabilitate și seriozitate. 
     La sfârșitul lunii aprilie, domnule președinte, ne 
prezentați în acest consiliu că în maxim două săptămâni de zile vor 
începe lucrările la DJ 687, pe porțiunea Hunedoara-Călan. V-am dat 
crezare, este un proiect important, este un proiect finanțat cu fonduri 
europene. Astăzi sau în aceste zile constatăm că pe această porțiune 
de drum nu există nici măcar un om, ca să nu mai discutăm de un 
utilaj. Consider că sunt zone în care nu trebuie să mai activeze 
certurile între noi sau interesele de partid, ci trebuie să acordăm o 
maximă importanță, mai ales atunci când discutăm de proiecte cu 
finanțare europeană. Am dori să știm ce s-a întâmplat din 26 aprilie 
până în prezent pe acest proiect sau cu acest proiect, trecând dincolo 
de disputa administrativă cu managerul de proiect; ne interesează ce 
se întâmplă în teren cu lucrările, continuă sau nu continuă și de ce 
stagnează zilele acestea. 
  Guran Carmen: 
  O să răspundem în scris. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Nu, nu, răspundem în scris dar... 
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  Toma Florian: 
  Extemporalele se dau la școală, în consiliul județean se 
dau răspunsuri. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Dar să fiți convins că lucrurile pe porțiunea aceasta, 
Hunedoara-Călan, se vor termina în timpul programat pentru 
finalizarea lucrărilor. O să analizăm și activitatea Unității de 
implementare a acestui proiect și ce am decis împreună cu domnul 
Vasilescu în urma discuțiilor, te rog domnule vicepreședinte. 
  Vasilescu Sorin Adrian: 
  Problema stă în felul următor, am avut făcut un SF în 
2015, revizuit în 2016,  și în cadrul SF-ului respectiv avem o limită de 
proprietate. După ce s-a verificat de către ADR Vest, și-au dat seama 
că sunt lucrări care ies din limita de proprietate, nu avem cadastrare 
pe drumurile județene și știți foarte bine lucrul acesta. Neputând să 
facem toate lucrările, pentru că aveam câteva puncte care erau în 
afara limitei de proprietate, s-a renunțat la o porțiune de aproximativ 
de 800 metri de pe panta trei. Acum suntem într-o situație în care 
asocierea, constructorul care este o asociere, constructorul solicită, 
bineînțeles, bani în plus pentru acele lucrări. Gândiți-vă că am scos 
800 de metri și aici apar tot felul de adrese, tot felul de neînțelegeri 
între noi și constructor, datorită acelui studiu de fezabilitate care s-a 
făcut. Incercăm să le reglementăm și sper ca în perioada următoare 
să înțeleagă și constructorul, să înțeleagă și colegii noștri, că trebuie 
să găsim o soluție astfel încât această investiție, care e singura care 
o avem pe fonduri europene în derulare la ora actuală, să continue și 
să respectăm graficul de lucrări pe care îl avem. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Da, altcineva? Da domnule consilier. 
  Hodor Petru: 
  Domnule președinte, știu că nu e democratic să limităm în 
timp punctul acesta de diverse și atunci aș propune colegilor ca pe 
viitor să avem intervenții punctuale și mai scurte. Si doi: o să-l rog pe 
domnul secretar să ne informeze dacă e posibil să introducem după 
diverse un punct de declarații politice. Mulțumesc. 
  Toma Florian: 
  Nu, le introducem la declarații de presă. 
  Dan Daniel: 
  Nu se poate. Avem clar proiectul ordinii de zi, este stabilit 
de legiuitor, ne arată foarte clar ce puncte sunt acolo. Si diversele vor 
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fi modificate puțin, se va spune exact ceea ce se poate discuta acolo, 
având în vedere că suntem în plenul consiliului județean pe probleme 
de interes județean. Deci declarațiile politice nu stau aici. Mulțumesc. 
  Hodor Petru: 
  Eu vă mulțumesc pentru intervenție. Așteptam acest 
răspuns, dar - având în vedere că se apropie o campanie, care deja 
se pare că a demarat -  nu o fac în numele consilierilor PSD, o fac 
așa în general. Mulțumesc.  
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Da, eu vă mulțumesc că mi-ați ghicit gândurile! Eu voiam 
să vă spun că e doar începutul,  veți vedea în continuare ce 
amplitudine vor avea aceste declarații cu iz de campanie electorală. 
Mulțumesc mult, ne vedem în ultima vineri a lunii august, ora 11,00, 
iar cu o zi înainte, la ora 10,00 o să avem ședințele de comisii. 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
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