
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara

din data de 31 octombrie 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.647/2019, Consiliul Județean Hunedoara a fost
convocat și s-a întrunit în ședință extraordinară în data de 31 octombrie
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,   Hirghiduși  Ion,  Iovănescu Alin  Cosmin,  Ivăniși  Maria,
Mârza Florin, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Pârvan Ilie, 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 general al județului.
  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.
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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  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 octombrie 2019:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abţineri?

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

x

  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnilor consilieri, vă propun următorul proiect al ordinii de
zi:
  1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  închiderii
temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene
pe perioada iernii 2019-2020, respectiv de la data de 15.11.2019 până
la data de 31.03.2020;
  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului
Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar
2019 – 2020;
  3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului
Tehnologic  ”Dimitrie  Leonida”  Petroșani  pentru  anul  şcolar  2019  –
2020;
  4. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului
Județean Hunedoara nr.195/2019;
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  5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  taxei  pentru
eliberarea licențelor de traseu și a taxei pentru înlocuirea licenței de
traseu în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane
prin servicii regulate la nivel județean;
  6.  Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  organigramei,  a
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;
  9.  Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  organigramei,  a
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Direcției  Generale  de  Asistență  Socială  și  Protecția  Copilului
Hunedoara;
  10.  Proiect  de  hotărâre  privind  validarea rezultatului
examenului  organizat  în  vederea  ocupării   funcţiei  vacante  de  şef
Secția I  din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
  11. 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 medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;
  12.  Proiect  de  hotărâre  privind  analiza  şi  aprobarea
execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara
întocmite  pe  secţiunea  de  funcţionare  şi  dezvoltare  pe  trimestrul  III
2019;
  13.  Proiect  de  hotărâre  privind  analiza  şi  aprobarea
execuţiei  bugetului  împrumuturilor  interne  ale  Consiliului  Judeţean
Hunedoara pe trimestrul III 2019;
  14.  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;
  15. 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;
  16.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea
programului  de  investiții,  anexă  la  buget,  ale  unor  instituții  aflate  în
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
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  17.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetului de venituri  și  cheltuieli  al Sanatoriului de Pneumoftiziologie
Geoagiu pe anul 2019, precum și modificarea programului de investiții,
anexă la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Sanatoriului de
Pneumoftiziologie Brad; 
  18.  Proiect  de  hotărâre  pentru  aprobarea  modificării
Hotărârii nr.280/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
și  a  documentației  tehnico-economice  pentru  obiectivul  de  investiții
„Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia
Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului Operaţional Regional
2014  -  2020,  Axa  prioritară  5  „Îmbunătăţirea  mediului  urban  şi
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“,
Prioritatea  de  investiţii  5.1  „Conservarea,  protejarea,  promovarea  şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi  cultural“, Apelul de proiecte POR
2018/5/5.1/4;
  19.  Proiect  de  hotărâre  pentru  abrogarea  Hotărârii
Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.136/2019  privind  aprobarea
devizului  general  revizuit  pentru  obiectivul  de investiții:  ”Modernizare
Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa”;
  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Hunedoara;
  21. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general
actualizat  pentru  obiectivul  de  investiții  ”Modernizare  DJ  687,
Sântuhalm – Hunedoara-Călan,  km 13+050-  km 22+791”  din  cadrul
Programului  Operaţional  Regional   2014 –  2020,  Axa  prioritara  6  –
„Îmbunătățirea  infrastructurii  rutiere  de  importanță  regională”,
Prioritatea  de  investiții  6.1  „Stimularea  mobilitații  regionale  prin
conectarea  nodurilor  secundare  și  terțiare  la  infrastructura  TEN  -T,
inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului POR 2016/6/6.1./2, cod
apel POR/103/6/1-COD SMIS 108931;
  In conformitate cu prevederile art.135 alin.8 din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, vă rog
să aprobați suplimentarea ordinii  de zi  cu următoarele proiecte de
hotărâre:
  22. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Capitala Daciei –
muzeu viu al patrimoniului cultural european”; 
  23.  Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  devizului
general pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 709F: DN 7A –
Cabana Rusu – Masivul Parâng, km 6+600 – km 10+325”;
  Ultimul punct din ordinea de zi va fi, ca de obicei, cel de
întrebări și interpelări.

4



  Se supune la vot proiectul  ordinii  de zi,  cu suplimentările
propuse:

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

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

I.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
închiderii temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri
județene  pe  perioada  iernii  2019-2020,  respectiv  de  la  data  de
15.11.2019 până la data de 31.03.2020.
  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  închiderii
temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene
pe perioada iernii 2019-2020, respectiv de la data de 15.11.2019 până
la data de 31.03.2020:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
închiderii temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri
județene  pe  perioada  iernii  2019-2020,  respectiv  de  la  data  de
15.11.2019 până la data de 31.03.2020, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

II.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie al Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu”
Deva pentru anul şcolar 2019 – 2020.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  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.

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.
  Se alătură plenului domnii consilieri județeni Hodor Petru și
Magheru  Dan  Adrian,  astfel  încât  numărul  consilierilor  prezenți  în
continuare este 33.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie al Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu”
Deva pentru anul şcolar 2019 – 2020:
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  Bobora Mircea Flaviu:
  Art.1 va fi adoptat prin vot secret. Vă rog să faceți propuneri
pentru desemnarea unui  reprezentant în  consiliul  de administrație  al
acestui liceu!
  Suciu Ancuța Elena:
  Domnule președinte, o propun pe Bulzan Ana – economist
în cadrul liceului.
  Pârvan Ilie:
  Domnule președinte, dați-mi voie să fac și eu o propunere!
Grupul consilierilor PNL îl propun în consiliul de administrație al Liceului
Tehnologic  Energetic  „Dragomir  Hurmuzescu”  pe  domnul  Lăsconi
Dumitru.
  După  consemnarea  propunerilor  și  exercitarea  votului
secret,  în  temeiul  art.243  alin1  lit.k  din  Ordonanța  de  Urgență  a
Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,  secretarul  general  al  județului,  asistat  de
comisia de numărare a voturilor (comisia de validare), procedează la
numărarea  voturilor  și  consemnarea  rezultatului  votării,  după  care
prezintă plenului procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta
rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 33 voturi, din care 17
voturi pentru doamna Bulzan Ana și 16 voturi pentru domnul Lăsconi
Dumitru.
  Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
  Art.2 se adoptă prin vot deschis

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32 – domnul consilier
județean Hodor Petru lipsește temporar din sala de ședințe).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie al Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu”
Deva pentru anul şcolar 2019 – 2020, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32 - domnul consilier județean Hodor Petru lipsește temporar din sala
de ședințe).
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III.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru
anul şcolar 2019 – 2020.
  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
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru
anul şcolar 2019 – 2020:
   Bobora Mircea Flaviu:
  Art.1 va fi adoptat prin vot secret. Vă rog să faceți propuneri
pentru desemnarea unui  reprezentant în  consiliul  de administrație  al
acestui liceu!
  Bălănesc Doinița Maria:
  Domnule  președinte,  propunerea  grupului  de  consilieri
județeni PSD este domnul Ionică Cristian Andrei, de profesie inginer, în
porezent director la SC APASERV Valea Jiului.
  Pârvan Ilie: 
  Domnule  președinte,  propunerea  noastră  este  domnul
Boboc Stelian.
  După  consemnarea  propunerilor  și  exercitarea  votului
secret,  în  temeiul  art.243  alin1  lit.k  din  Ordonanța  de  Urgență  a
Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,  secretarul  general  al  județului,  asistat  de
comisia de numărare a voturilor (comisia de validare), procedează la
numărarea  voturilor  și  consemnarea  rezultatului  votării,  după  care
prezintă plenului procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta
rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 33 voturi, din care 18
pentru  domnul  Ionică  Cristian  Andrei  și  15  pentru  domnul  Boboc
Stelian.
  Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
  Art.2 se adoptă prin vot secret:
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- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32 – domnul consilier
județean Magheru Dan Adrian lipsește temporar din sala de ședințe).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru
anul şcolar 2019 – 2020, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32 - domnul consilier județean Magheru Dan Adrian lipsește temporar
din sala de ședințe).

IV.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  abrogarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.195/2019.
  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  abrogarea  Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.195/2019:
  Domnul  consilier  județean  Magheru  Dan  Adrian  lipsește
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la
acest punct este 32.
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

9



  Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind abrogarea
Hotărârii  Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.195/2019,  în  ansamblul
său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

V.

  Se prezintă  proiectul  de hotărâre  privind aprobarea taxei
pentru eliberarea licențelor de traseu și a taxei pentru înlocuirea licenței
de  traseu  în  vederea  efectuării  transportului  rutier  contra  cost  de
persoane prin servicii regulate la nivel județean.
  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  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 taxei  pentru
eliberarea licențelor de traseu și a taxei pentru înlocuirea licenței de
traseu în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane
prin servicii regulate la nivel județean:
  Domnul consilier  județean  Magheru  Dan  Adrian  lipsește
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la
acest punct este 32.
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  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
taxei pentru eliberarea licențelor de traseu și a taxei pentru înlocuirea
licenței de traseu în vederea efectuării transportului rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate la nivel județean, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

VI.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane 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 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 organigramei, a

11



statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva:
  Domnul consilier  județean  Magheru  Dan  Adrian  lipsește
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la
acest punct este 32.
  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).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Art.5:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare  ale  Muzeului  Civilizației  Dacice  și  Romane  Deva,  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 aprobarea statului
de funcții  al  Direcției  Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor
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  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
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  statului  de
funcții  al  Direcției  Publice  Comunitare  de  Evidență  a  Persoanelor
Hunedoara:
  Domnul consilier  județean  Magheru  Dan  Adrian  lipsește
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la
acest punct este 32.

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).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
statului  de  funcții  al  Direcției  Publice  Comunitare  de  Evidență  a
Persoanelor Hunedoara, 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  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
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 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 (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  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
(33).

IX.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare  ale  Direcției  Generale  de  Asistență  Socială  și  Protecția
Copilului 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.
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  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
Direcției  Generale  de  Asistență  Socială  și  Protecția  Copilului
Hunedoara:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.5:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.6:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot , proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare  ale  Direcției  Generale  de  Asistență  Socială  și  Protecția
Copilului Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(33).

X.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  validarea
rezultatului examenului organizat în vederea ocupării  funcţiei vacante
de şef Secția I  din cadrul 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
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  validarea rezultatului
examenului  organizat  în  vederea  ocupării   funcţiei  vacante  de  şef
Secția I  din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  validarea
rezultatului examenului organizat în vederea ocupării  funcţiei vacante
de şef Secția I  din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu,
în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(33).
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XI.

  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 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, 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 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 32.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Primele două articole se vot adopta prin vot secret, La art.1,
vă  rog  să  faceți  propuneri  pentru  desemnarea  unui  reprezentant  al
consiliului județean în comisia de concurs!
  Circo Aurel Vasile:
  Il  propun  ca  membru  în  comisia  de  concurs  pe  domnul
Toncean  Bogdan,  din  compartimentul  de  specialitate  al  consiliului
județean. 
  Stănescu Vetuța:

Grupul  consilierilor  PNL nu are propuneri,  în  condițiile  în
care propunerile PSD se referă angajați din aparatul de specialitate al
consiliului județean. 
  După  consemnarea  propunerilor  și  exercitarea  votului
secret,  în  temeiul  art.243  alin1  lit.k  din  Ordonanța  de  Urgență  a
Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,  secretarul  general  al  județului,  asistat  de
comisia de numărare a voturilor (comisia de validare), procedează la
numărarea  voturilor  și  consemnarea  rezultatului  votării,  după  care
prezintă plenului procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta

18



rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 31 voturi, din care 31
pentru domnul Toncean Bogdan.
  Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
  Bobora   Mircea Flaviu  :
  La art.2, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui
reprezentant al consiliului județean în comisia de contestații!
  Circo Aurel Vasile:
  Pentru comisia de soluționare a contestațiilor o propun pe
doamna  Josan  Carmen,  din  compartimentul  de  specialitate  al
consiliului județean.
  Stănescu Vetuța:
  Grupul PNL nu ar epropuneri.
  După  consemnarea  propunerilor  și  exercitarea  votului
secret,  în  temeiul  art.243  alin1  lit.k  din  Ordonanța  de  Urgență  a
Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,  secretarul  general  al  județului,  asistat  de
comisia de numărare a voturilor (comisia de validare), procedează la
numărarea  voturilor  și  consemnarea  rezultatului  votării,  după  care
prezintă plenului procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta
rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 31 voturi, din care 31
pentru doamna Josan Carmen.
  Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre.
  Art.3 se adoptă prin vot deschis:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30 – lipsesc din sala
de ședințe domnii consilieri județeni Mutulescu Marius și Rus Lucian
Ioan).
  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 medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30  – lipsesc din sala de ședințe domnii consilieri județeni Mutulescu
Marius și Rus Lucian Ioan).

XII.
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  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  analiza  şi
aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean
Hunedoara  întocmite  pe  secţiunea  de  funcţionare  şi  dezvoltare  pe
trimestrul III  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  III
2019:
  Domnii consilieri județeni Mutulescu Marius și Rus Lucian
Ioan s-au retras de la lucrările ședinței, astfel încât numărul consilierilor
județeni prezenți în continuare 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).
  Art.3:

- 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).
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  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre  privind analiza şi
aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean
Hunedoara  întocmite  pe  secţiunea  de  funcţionare  şi  dezvoltare  pe
trimestrul III  2019, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  analiza  şi
aprobarea  execuţiei  bugetului  împrumuturilor  interne  ale  Consiliului
Judeţean Hunedoara pe trimestrul III 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 III 2019:
  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).
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  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre  privind analiza şi
aprobarea  execuţiei  bugetului  împrumuturilor  interne  ale  Consiliului
Judeţean Hunedoara pe trimestrul III 2019, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XIV.

  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 (31).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
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  Se supune la vot  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, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XV.

  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
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.
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Aș dori  unele  lămuriri  cu  privire  la  acest  proiect.  Aici  se
specifică  că  se  iau  bani  de  la  Casa  de  cultură  a  municipiului
Hunedoara: 2.153.000 lei. Pe urmă, aici se specifică valoarea aprobată
inițial în buget. 3.530.000 lei. Acuma ideea este în felul următor: aș dori
să clarificăm situația. Stiți că eu, în fiecare lună aproape, discut despre
acest  obiectiv:  Casa  de  cultură  din  Hunedoara.  Să  înțeleg  că  se
renunță la Casa de cultură Hunedoara, când acum două luni de zile, și
în presă și peste tot, fiind din partea consiliului județean prezenți acolo,
s-a făcut  o declarație că se vor începe lucrările,  că s-au alocat banii,
iar acum constat că se iau bani. Să nu înțeleg eu rău situația! Au apărut
și fotografii din toate chestiile astea și cu toți hunedorenii cu care m-am
întâlnit, la toate întrebările care mi s-au pus, am spus clar că Casa de
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cultură  se  află  în  atenția  consiliului  județean  și  se  vor  desfășura
lucrările de reabilitare.
  Eu speram în sinea mea – așa am sperat eu! – că cel târziu
în 2020 putem face un concert de colinde la casa de cultură, dar se
pare că nu avem nici o șansă. De Crăciun nici o șansă nu avem, iar de
Paști nici atât!
  Bobora Mircea Flaviu:
  Nu  se  renunță  la  lucrările  de  la  Casa  de  cultură  din
Hunedoara. Domnule Avram, dați-i detalii despre situația proiectului!
  Avram Costel:
  Eu credeam că am lămurit ieri, în ședințele de comisii, unde
am spus clar  tot.  Sunt toate procedurile legale,  domnule Chirilă!  Ne
doream și noi ca anul acesta să punem schele și să începem lucrările
afară. Dar vreți să sărim peste lege? Nu! Termenul pentru proiectare
este de patru luni.  Se pare că la o lună și  jumătate proiectantul  ne
aduce săptămâna viitoare licitația și o scoatem la licitație. Anul acesta
sperăm  să  fie  atribuită.  Dar  nu  putem  scăpa  ...  Sau  cum  vreți
dumneavoastră să facem licitația, într-o zi? Respectăm legea. 
  Chirilă Ioan Nicolaie:

Nu am înțeles, totuși, de ce se iau bani de aici?
  Avram Costel:
  Păi rămân necheltuiți, domnule Chirilă! V-am spus ieri, dar
dumneavoastră întrebați acum pentru că este de față și presa, să vă
auziți. Nici o problemă, vă mai explic o dată!
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Nu am discutat asta, domnule Avram!
  Avram Costel:
  Ba da! S-a luat de acolo un milion de lei, pentru că banii
aceștia nu pot fi cheltuiți în acest an. Ce să facem? Nu-i mai bine să
facem altceva cu banii aceștia? 
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Deci se vor continua lucrările?
  Avram Costel:
  Anul viitor, sigur, că vor fi bani.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnule consilier, întrebarea pusă de dumneavoastră este
pertinentă.  Deci  nu  se  renunță  la  reabilitarea  Casei  de  cultură  din
Hunedoara, sub nici o formă. Si pentru a evita situația de a avea bani
necheltuiți, care să ne fie luați, rămânând în excedent, că am mai avut
experiențe de genul acesta, se fac alte lucrări pe infrastructură. Dar la
casa de cultură nu se opresc lucrările. 
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  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Am înțeles. Ideea pentru care insist este că de doisprezece
ani la Casa de cultură din Hunedoara nu există activitate. Sper să vină
odată acea vreme în care să putem avea acolo activitate. Si important
este că degeaba lucrăm pe dinafară, dacă nu putem intra înăuntru la
spectacole, nu am făcut nimic. Vă mulțumesc frumos!
  Stănescu Vetuța:
  Am  o  singură  întrebare  tehnică.  Domnule  administrator
public,  explicați-ne!  Mi-a scăpat  ceva.  Să înțeleg că faceți  virare de
credite de la Casa de cultură din Hunedoara,  dar continuați  licitația,
atribuiți contractul și nu veți avea prevedere legală bugetară? Imi scapă
ceva.
  Avram Costel:
  Doamna  Stănescu,  vreau  să  vă  spun  că  cel  târziu  la
mijlocul lunii noiembrie vom scoate la licitație. Durează 45 de zile pe
SICAP, așa este legislația. Până se atribuie, este bugetul anului viitor. 
  Stănescu Vetuța:
  Deci înțeleg că scoateți la licitație fără prevedere bugetară.
Da?
  Avram Costel:
  Si vreau să vă mai spun că s-au luat sume nu numai de la
Casa de cultură Hunedoara. S-au luat și de la deponeul Vulcan, și de la
Uricani.  Decât  să rămână banii  necheltuiți,  mai  bine i-am pus acolo
unde putem face ceva.
  Stănescu Vetuța:
  Da, este o alegere bună, în sensul că faceți o achiziție utilă
pentru Direcția Generală de Asistență Socială. E perfect. Nu suntem
împotrivă, nu avem nici un coment aici. Dar întrebarea este tehnică:
puteți să faceți o licitație publică, în condițiile în care nu aveți prevedere
bugetară?
  Avram Costel:
  Există bani pentru ...
  Stănescu Vetuța:
  Mai aveți 530.000, bani pentru achiziția proiectului, atât. 
  Avram Costel:
  Reparațiile  pentru  Casa  de  cultură  Hunedoara  costă  17
milioane, iar noi aveam prinși doar un milion. Cu un milion credeți că
rezolvam noi problema la Casa de cultură de la Hunedoara?
  Bobora Mircea Flaviu:
  Dar  sunt  prinși  bani  pentru  ceea  ce  înseamnă  proiectul
tehnic.
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  Stănescu Vetuța:
  Era o întrebare tehnică, nu vreau să vă contrazic. Se pare
că  dumneavoastră  aveți  metodele  prin  care  puteți  să  faceți  achiziții
publice, licitații fără prevedere bugetară. 
  Avram Costel:
  Avem metode legale, doamna Stănescu.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Bun. Lucrările la Casa de cultură Hunedoara nu se opresc. 
  Avram Costel:
  Si domnul Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei are trei ani
de  când  e  în  funcție.  Domnul  Chirilă  spunea  că  situația  asta  este
doisprezece ani. Haideți să vedem și cine a fost înainte ...
  Stănescu Vetuța:
  Asta-i o poveste permanentă. Nu știu de ce, mereu faceți
referire  la  trecut.  Sunteți  aici  de  patru  ani  aproape,  de  trei  ani  și
jumătate.  Nu cred că este cazul  să continuăm discuții  referitoare la
trecut, la ceea ce ați preluat, la cât de greu este. Cred că e momentul
să renunțați la asemenea ascuze.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Doamna Stănescu,  acesta e și  motivul  pentru care v-am
spus: proiectul de reabilitare a casei de cultură se continuă. Nu v-am
povestit nici de rezervor, nici de anchete, nici de poliție, nici de lucrări
neexecutate. 
  Staier Ioan Dumitru:
  Nu mai pronunțăm nici numele lui Simota, nici de președinți
de partide dar se insistă pe niște chestii ...
  Avram Costel:
  Problemele sunt de când primarul PNL Irimie avea firmă și
a făcut lucrări. Există un dosar penal pentru că pe timpul PNL a încasat
banii și nu a făcut nici o lucrare.
  Stănescu Vetuța:
  Dacă aveți toate datele acestea, dacă totul este corect în
ceea ce spuneți, nu înțeleg de ce vă mai cramponați ...
  Avram Costel:
    Acest lucru face obiectul unui dosar penal.
  Stănescu Vetuța:
  Este o poveste pe care cred că trebuie să o eliminăm din
ecuație  astăzi.  Astăzi  noi  discutăm despre  Casa de  cultură,  despre
banii virați de la casa de cultură, despre momentul în care vom face o
achiziție publică și vom pune pe SICAP ...
  Avram Costel:
  PSD va face Casa de cultură de la Hunedoara.
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  Bobora Mircea Flaviu:
  Aveți convingerea că se va face!
  Stănescu Vetuța:
  Am  văzut  pozele  de  pe  site-ul  consiliului  județean  O
realizare bifată. 
  Staier Ioan Dumitru:
  Interesul PSD este foarte mare, pentru că noi avem primar
PSD acolo și presiunea e foarte mare din partea locuitorilor pe primarul
PSD  din  Hunedoara  și  pe  consiliul  județean.  Dar  necazurile  le-au
produs cei care au fost atunci, nu mai spun ce partid a fost. Să lăsăm
justiția să-și spună cuvântul. 
  Stănescu Vetuța:
  Deci să înțeleg următorul lucru din ceea ce spune domnul
Staier:  nu  ne  interesează  toți  cetățenii  județului  Hunedoara,  ne
interesează numai cetățenii reprezentați de primari PSD.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Nu, nu. Răspunsul e că aceste lucrări vor continua.
  Nemaifiind  alte  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 și a unor cheltuieli din secțiunea de
funcționare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul
2019:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29 – domnii consilieri
județeni Chirilă Ioan Nicolaie și Stănescu Vetuța lipsesc temporar din
sala de ședințe).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29 - domnii consilieri
județeni Chirilă Ioan Nicolaie și Stănescu Vetuța lipsesc temporar din
sala de ședințe).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30 – domnul consilier
județean Chirilă Ioan Nicolaie lipsește temporar din sala de ședințe).
  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 și a unor cheltuieli din secțiunea de
funcționare 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
(30 - domnul consilier județean Chirilă Ioan Nicolaie lipsește temporar
din sala de ședințe).

XVI.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
rectificării  bugetelor  de venituri  și  cheltuieli  pe anul 2019, precum și
modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții
aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean 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  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  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 și cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea
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programului  de  investiții,  anexă  la  buget,  ale  unor  instituții  aflate  în
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30 - domnul consilier
județean Chirilă Ioan Nicolaie lipsește temporar din sala de ședințe).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30 - domnul consilier
județean Chirilă Ioan Nicolaie lipsește temporar din sala de ședințe).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30 - domnul consilier
județean Chirilă Ioan Nicolaie lipsește temporar din sala de ședințe).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30 - domnul consilier
județean Chirilă Ioan Nicolaie lipsește temporar din sala de ședințe).
  Art.5:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30 - domnul consilier
județean Chirilă Ioan Nicolaie lipsește temporar din sala de ședințe).
  Art.6:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30 - domnul consilier
județean Chirilă Ioan Nicolaie lipsește temporar din sala de ședințe).
  Art.7:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

29



  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
rectificării  bugetelor  de venituri  și  cheltuieli  pe anul 2019, precum și
modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții
aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XVII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
rectificării  bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  al  Sanatoriului  de
Pneumoftiziologie  Geoagiu  pe  anul  2019,  precum  și  modificarea
programului de investiții,  anexă la bugetul de venituri  și  cheltuieli  pe
anul 2019 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad.
  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
bugetului de venituri  și  cheltuieli  al Sanatoriului de Pneumoftiziologie
Geoagiu pe anul 2019, precum și modificarea programului de investiții,
anexă la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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 30.
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  Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
rectificării  bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  al  Sanatoriului  de
Pneumoftiziologie  Geoagiu  pe  anul  2019,  precum  și  modificarea
programului de investiții,  anexă la bugetul de venituri  și  cheltuieli  pe
anul 2019 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

XVIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  pentru  aprobarea
modificării Hotărârii nr.280/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de
investiții  „Conservare,  restaurare  la  Amfiteatrul  din  cadrul  sitului
arheologic  Ulpia  Traiana  Sarmizegetusa” din  cadrul  Programului
Operaţional  Regional  2014  -  2020,  Axa  prioritară  5  „Îmbunătăţirea
mediului  urban  şi  conservarea,  protecţia  şi  valorificarea  durabilă  a
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patrimoniului  cultural“,  Prioritatea  de  investiţii  5.1  „Conservarea,
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“,
Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4.
  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  pentru  aprobarea  modificării
Hotărârii nr.280/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
și  a  documentației  tehnico-economice  pentru  obiectivul  de  investiții
„Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia
Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului Operaţional Regional
2014  -  2020,  Axa  prioritară  5  „Îmbunătăţirea  mediului  urban  şi
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural“,
Prioritatea  de  investiţii  5.1  „Conservarea,  protejarea,  promovarea  şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi  cultural“, Apelul de proiecte POR
2018/5/5.1/4:
  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).
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  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre pentru aprobarea
modificării Hotărârii nr.280/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de
investiții  „Conservare,  restaurare  la  Amfiteatrul  din  cadrul  sitului
arheologic  Ulpia  Traiana  Sarmizegetusa” din  cadrul  Programului
Operaţional  Regional  2014  -  2020,  Axa  prioritară  5  „Îmbunătăţirea
mediului  urban  şi  conservarea,  protecţia  şi  valorificarea  durabilă  a
patrimoniului  cultural“,  Prioritatea  de  investiţii  5.1  „Conservarea,
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“,
Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XIX.

  Se prezintă proiectul de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii
Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.136/2019  privind  aprobarea
devizului  general  revizuit  pentru  obiectivul  de investiții:  ”Modernizare
Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa”.
  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  pentru  abrogarea  Hotărârii
Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.136/2019  privind  aprobarea

33



devizului  general  revizuit  pentru  obiectivul  de investiții:  ”Modernizare
Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa”:
  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).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre pentru abrogarea
Hotărârii  Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.136/2019  privind
aprobarea  devizului  general  revizuit  pentru  obiectivul  de  investiții:
”Modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa”:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XX.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  al  aparatului  de
specialitate al Consiliului Județean 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  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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
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  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Hunedoara:
  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).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  al  aparatului  de
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XXI.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare
DJ 687, Sântuhalm – Hunedoara-Călan, km 13+050- km 22+791”  din
cadrul Programului Operaţional Regional  2014 – 2020, Axa prioritara 6
–„Îmbunătățirea  infrastructurii  rutiere  de  importanță  regională”,
Prioritatea  de  investiții  6.1  „Stimularea  mobilitații  regionale  prin
conectarea  nodurilor  secundare  și  terțiare  la  infrastructura  TEN  -T,
inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului POR2016/6/6.1./2, cod
apel POR/103/6/1-COD SMIS 108931.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
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  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.
  Vlad Ovidiu:
  Domnule președinte, am o întrebare la acest punct. Ieri, în
comisii,  am pus câteva întrebări, dar nu sunt suficient de lămurit, de
asta îmi permit să întreb și astăzi, în plen. In anul 2018, în luna august,
am aprobat în ședința consiliului județean ultimul deviz general vizavi
de această investiție. Ințeleg că între timp au fost cerute niște clarificări
de la ADR Vest și a mai fost trimis un alt deviz general, ca și clarificări.
Noi,  consilierii  județeni,  nu  avem  cunoștință  vizavi  de  acest  deviz
general și astăzi avem o altă propunere, să votăm un alt deviz general. 
  Intrebarea  mea  este  următoarea:  între  devizul  general
aprobat de ADR Vest și cel de astăzi apare o diferență. Cel pe care ne
cereți  să-l  aprobăm astăzi  este  mai  mare.  Spuneți-mi,  vă  rog,  sau
justificați; trebuie să primim o justificare pentru această valoare, altfel e
complicat să votăm în necunoștință de cauză. Mulțumesc!
  Bobora Mircea Flaviu:
  Da, eu știu că nu e mai mare,  e mai mică.  Dar,  vă rog,
domnule Vasilescu!
  Vasilescu Sorin Adrian:
  Studiul de fezabilitate și proiectul care s-a făcut, s-a făcut
pe 360 de metri  liniari  în  afara limitei  de proprietate.  Drept  dovadă,
ADR Vest, când au verificat, că au fost primii care și-au dat seama, și-a
dat seama că acest proiect este în afara limitei de proprietate. A trebuit
să renunțăm la lucrări  pe aproximativ  360 metri  liniari,  care erau în
afara limitei de proprietate și, drept dovadă, s-a actualizat prin hotărâre
de consiliu județea, astăzi, acest deviz. Am trimis la ADR Vest vreo 6-7
devize, dar este singurul pe care-l aprobăm noi, pentru că înainte, la
fiecare clarificare, trimiteam câte un deviz la ADR Vest. Deci devizul de
astăzi  este  mai  mic  decât  devizul  inițial,  pe  care  l-am  aprobat  în
momentul în care am trimis proiectul. 
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  Vlad Ovidiu:
  Da,  sunt  de  acord  cu  dumneavoastră.  Dar  repet:  ultimul
deviz  trimis  la  ADR Vest  are o  valoare de 27.162.  Devizul  pe care
dumneavoastră ne cereți  să-l  aprobăm astăzi  este  mai  mare;  are o
valoare de 27.192. Eu m-am interesat chiar înainte de ședință și am
toate cele trei devize generale. E vorba de o sumă 30 mii lei, fără TVA,
care este în plus. Eu am întrebat ieri în comisii și mi s-a spus că nu
există lucrări suplimentare, doar renunțările acelea.
  Vasilescu Sorin Adrian:
  Așa cum ați spus, am aprobat un deviz acum aproximativ
un an de zile. Acela este devizul aprobat de consiliul județean
  Vlad Ovidiu:
  Eu  am  devizele  aici,  e  ceea  ce  mi-au  dat  colegii
dumneavoastră. Vă pot și spune exact, că e foarte simplu: la capitolul
5.1. organizare de șantier, acolo apar sumele acestea în plus.
  Vasilescu Sorin Adrian:
  Suma trebuie să fie mai mică.
  Vlad Ovidiu:
  Nu este, de asta vă întreb. Colegii noștri nu au acest deviz
general, nu au de unde să știe lucrurile acestea. 
  Dănescu Paula:
  Ultimul  deviz  general  este  cel  aprobat  prin  Hotărârea
276/2018, din 26 octombrie 2018.
  Vlad Ovidiu:
  Da,  de  acord,  eu  îl  și  am.  In  2018,  valoarea  devizului
general era de 27.271.  
  Dănescu Paula:
  In ce lună din 2018?
  Vlad Ovidiu:
  A opta sau a noua. 

Dănescu Paula:
  Păi asta vă spun: în 26 octombrie 2018 s-a aprobat ultimul
deviz general, cu valoarea totală de 27.271.022  
  Vlad Ovidiu:
  Exact  la  acesta  mă  refer  și  eu.  Următorul  sau  ultimul
aprobat de ADR Vest are o valoare de 27.162 lei. Sunteți de acord cu
mine? 
  Dănescu Paula:
  Nu. Nu știu de unde aveți dumneavoastră ...
  Vasilescu Sorin Adrian:
  ADR Vest nu aprobă devizele, noi le aprobăm.
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  Dănescu Paula:
  Devizele generale care au fost verificate de ADR, au făcut
obiectul unor clarificări. Au fost trimise mai multe devize generale, nici
unul aprobat în ședință de consiliu. 
  Vlad Ovidiu:
  Dar asta am spus și eu, nu trebuie să repetați ce am spus. 
  Dănescu Paula:
  Acesta  este  primul  deviz  general;  în  urma  întocmirii
proiectului  tehnic  modificat,  ca  urmare a  modificărilor  de  limite,  prin
care se aprobă noul deviz general conform PT-ului. Intr-adevăr, există
suma aceea de 30 de mii inclusă in devizul general, care a apărut ca
urmare a faptului că nu s-a știut înainte, nu s-a citit cu atenție avizul de
la CFR, pe care-l am în față și din care am scos exact ce trebuia prins
în devizul general, că pentru închiderile de linie – pentru că aici avem
un pasaj care traversează calea ferată. Pentru închiderile de linie și
scoaterea  de  sub  tensiune,  pentru  restricțiile  de  viteză  necesare
executării  lucrării,  vor  fi  acordate  de  sucursala  CFR  Timișoara,  în
conformitate cu prevederile CFR în vigoare. Toate cheltuielile generate
de  această  investiție  vor  fi  suportate  de  către  beneficiar  –  Consiliul
Județean Hunedoara.  Da? Deci  nu  de  către  constructor.  Se  face  o
comandă,  prin  care se solicită  la  CFR să asigure asistență tehnică,
supraveghere, închidere de linie.
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Este vorba de pasajul de trecere la calea ferată.
  Dănescu Paula:
  Exact. In celălalt deviz general, acolo era liniuță, pentru că
s-a omis. Cineva trebuia să citească acest aviz cu atenție și să vadă că
aceste lucrări au fost omise.
  Vlad Ovidiu:
  Nu vă supărați, eu nu vreau să mă puneți la punct. Eu vă
spun doar că ieri,  în ședința de comisii,  eu am întrebat dacă există
lucrări  suplimentare  sau  sume  suplimentare.  Dumneavoastră  mi-ați
spus foarte ferm că nu sunt.
  Dănescu Paula:
  M-ați întrebat dacă sunt la constructor. V-am răspuns că nu.
Se diminuează valoarea prin acele renunțări de lucrări.
  Bobora Mircea Flaviu: 
  La  constructor  nu  există.  aceste  sume  sunt  pentru
asistență.
  Vlad Ovidiu:
  Am înțeles. Si dumneavoastră îmi spuneți că putem prinde
acum,  în  plus,  suma  aceasta  de  30.000,  noi  având  deja  o  sumă
aprobată pentru această investiție? 
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  Dănescu Paula:
  Nu.  Suma  aprobată  se  regăsește  în  bugetul  proiectului,
care nu face obiectul acestei hotărâri. 
  Vlad Ovidiu:
  In clarificările pe care dumneavoastră le-ați trimis la ADR
Vest,  adică acest  deviz general,  valoarea este mai mică cu 30.000.
Astăzi  ne  cereți  ca  noi,  consiliul  județean,  să  aprobăm  un  deviz
general, pentru că cineva a omis ceva, mai mare cu 30.000, fără să ne
justificați de ce. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Aceasta  nu face parte din ceea ce înseamnă relaționarea
cu constructorul, ci e o sumă pe care trebuie să o plătim către CFR,
pentru  o  serie  de  facilități  pe  care  ni  le  fac,  adică  restricționarea
circulației pe zona respectivă. Nu știu de ce nu vi s-a dat explicația în
comisii. Zău dacă știu!
  Vlad Ovidiu:
  Dacă dumneavoastră spuneți că este legală această sumă,
nu cred că mai există nici o problemă. 
  Dănescu Paula:
  Este perfect legal.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Oricum,  e  bine  –  dacă  aveți  neclarități  –  să  insistați  în
comisii, pentru că primiți toate explicațiile. 
  Vlad Ovidiu:
  Mulțumesc!
  Nemaifiind  alte  intervenții  în  legătură  cu  acest  punct,  se
supune  la  vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare
DJ 687, Sântuhalm – Hunedoara-Călan, km 13+050- km 22+791”  din
cadrul Programului Operaţional Regional  2014 – 2020, Axa prioritara 6
–„Îmbunătățirea  infrastructurii  rutiere  de  importanță  regională”,
Prioritatea  de  investiții  6.1  „Stimularea  mobilitații  regionale  prin
conectarea  nodurilor  secundare  și  terțiare  la  infrastructura  TEN  -T,
inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului POR 2016/6/6.1./2, cod
apel POR/103/6/1-COD SMIS 108931:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare
DJ 687, Sântuhalm – Hunedoara-Călan, km 13+050- km 22+791”  din
cadrul Programului Operaţional Regional  2014 – 2020, Axa prioritara 6
–„Îmbunătățirea  infrastructurii  rutiere  de  importanță  regională”,
Prioritatea  de  investiții  6.1  „Stimularea  mobilitații  regionale  prin
conectarea  nodurilor  secundare  și  terțiare  la  infrastructura  TEN  -T,
inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului POR 2016/6/6.1./2, cod
apel POR/103/6/1-COD SMIS 108931, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XXII.

  Se prezintă proiectul  de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții
„Capitala Daciei – muzeu viu al patrimoniului cultural european”.
  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
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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
„Capitala Daciei – muzeu viu al patrimoniului cultural european”: 
  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).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Capitala  Daciei  –  muzeu  viu  al  patrimoniului  cultural  european”,  în
ansamblul său: 

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XXIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  actualizarea
devizului general pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 709F:
DN 7A – Cabana Rusu – Masivul Parâng, km 6+600 – km 10+325”.
  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,
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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  actualizarea  devizului
general pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 709F: DN 7A –
Cabana Rusu – Masivul Parâng, km 6+600 – km 10+325”:
  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).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea
devizului general pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 709F:
DN 7A – Cabana Rusu – Masivul Parâng, km 6+600 – km 10+325”, în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).
  Bobora Mircea Flaviu:
  Inainte să trecem la ultimul punct, o să vă rog să vă gândiți
că  o  să  avem  programată  o  ședință  și  săptămâna  viitoare,  pentru
câteva lucruri urgente și să participați și la ședința aceasta. Nu pot să
vă spun data de acum, va fi în funcție de niște documentații.
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XXIV.
Intrebări și interpelări

  Stănescu Vetuța:
  Domnule președinte, la punctul diverse aș vrea să intervin
eu. O să fiu foarte scurtă, pentru că, într-adevăr, a fost o ședință lungă. 
  In prima jumătate a lunii august, aici, în consiliul județean,
s-a aprobat majorarea tarifului la apă și canal. Sigur, a fost aprobată
majorarea tarifului cu votul consilierilor județeni PSD. Din data de 21
august  sau  din  a  doua  jumătate  a  lunii  august  s-a  produs  această
majorare  de  tarif.  Iată  că  suntem  la  două  luni,  în  care  APAPROD
trebuia să vină cu un program de redresare a societății. Nu l-am primit,
nu l-am văzut. 
  Mai  mult  decât  atât,  conform  Ordonanței  109/2011,
ordonanța guvernării corporative, SC APAPROD ar fi trebuit să pună
pe site raportul de audit pe care l-a făcut această societate. Nu-l avem,
nu există. 
  Pentru că este o societate comercială cu capital majoritar
de la consiliul județean, cred că era firesc și normal să vedem și un
bilanț,  fie el  și  intermediar,  la  final  de luna septembrie pe site.  Nu-l
avem nici măcar la final de an 2018. 
  Cred că ar trebui să intervenim puțin pentru transparență și
așteptăm  în  continuare  programul  de  redresare  promis  de  această
societare.Vă mulțumesc.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Si eu vă mulțumesc. Domnule Andronache, vă rog!
  Andronache Daniel Costel:
  Programul este întocmit. Redresarea o să vedeți că este pe
direcția  care  trebuie.  La  următoarea  ședință  veți  primi  aceste  date,
inclusiv pe luna octombrie, care se termină doar astăzi.  Acesta este
motivul pentru care nu le-ați primit încă. Toate informațiile solicitate le
veți primi la următoarea ședință. O să le aveți fiecare în mapă.
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Domnule președinte, vin cu rugămintea să intervenți și să
urgentăm intervenția pe drumul de la Poienița Voinii. Stiu că a fost o
deplasare în zonă și s-a semnalizat porțiunea de drum cu probleme. De
ce vă rog acest lucru? Pentru că acolo iarna vine mult mai repede și,
dacă începe să ningă, dacă începe să se facă ghețuș, nu văd cum mai
pot lucra utilajele în zona aceea, fiind și zonă de munte. 
  A  doua  solicitare  este  drumul  de  la  Toplița  către  Lunca
Cernii. Stiți că sunt probleme acolo cu căderile de pietre și de bolovăniș
și v-aș ruga să se intervină cât mai repede și să fie semnalizată acea
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zonă, pentru că nu cred că mai durează mult și o să avem evenimente
nedorite. 
  Ba  mai  mult,  este  o  zonă,  pe  sensul  de  mers  dinspre
Poienița Voinii înspre Toplița, unde apa a erodat o bandă de drum și,
pe  zi  ce  trece,  acea  bandă  deja  devine  inexistentă,  dacă  nu  se
intervine. Inclusiv parapeții de protecție au rămas suspendați.
 Rugămintea mea este să se intervină cât  mai repede pe
aceaste porțiun de drum, atât la Bunila, cât și către Toplița și Lunca
Cernii. Mulțumesc mult!
  Bobora Mircea Flaviu:
  Am înțeles,  domnule consilier.  Si  eu vă mulțumesc și  vă
asigur că vedem la începutul săptămânii viitoare ambele trasee. 
  Vă mulțumesc mult  și  vă rog încă o dată pentru ședința
extraordinară.

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

PRESEDINTE,
    Mircea Flaviu Bobora

            SECRETAR GENERAL 
AL JUDEȚULUI,
    Daniel Dan

MCC
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