
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean

Hunedoara din data de 7 noiembrie 2019

  In conformitate cu prevederile art.178 alin 2 și art.179 alin.2
lit.b  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  României  nr.57/2019
privind  Codul  administrativ, prin  Dispoziția  președintelui  Consiliului
Județean Hunedoara nr.666/2019, Consiliul Județean Hunedoara a fost
convocat și s-a întrunit în ședință extraordinară în data de 7 noiembrie
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 – vicepreședinți ai
Consiliului  Județean Hunedoara;  Antal  Liviu Marius,  Armean Lenuța,
Chirilă  Ioan  Nicolaie,  Circo  Aurel  Vasile,  Dimulescu  Rodica,  Dunca
Victoria Alina, Felciuc Eduard, Gherman Petre Lucian, Iovănescu Alin
Cosmin,  Mutulescu  Marius,  Oprișa  Ioan  Florin,  Petruș  Adrian,  Popa
Mircea  Marcel,  Popescu  Valentin,  Rus  Lucian  Ioan,  Socaci  Andrei,
Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan
Dumitru,  Vlad  Ovidiu  –  consilieri  județeni;  Dan  Daniel,  secretarul
general al județului.
  Lipsesc de la ședință:  Bălănesc Doinița Maria,  Hirghiduși
Ion,  Hodor  Petru,  Ivăniși  Maria,  Magheru Dan Adrian,  Mârza Florin,
Pârvan Ilie, Popescu Viorica, Toma Florian.
  In  calitate  de  invitați  participă  administratorul  public  al
județului,  directorii  și  șefii  serviciilor  din  cadrul  aparatului  de
specialitate,  cât și  ai instituțiilor din subordinea Consiliului Județean
Hunedoara, reprezentanți ai presei.
  Sedința este condusă de domnul președinte Bobora Mircea
Flaviu.
  Bobora Mircea Flaviu:
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  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  24  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  general  al  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
ordinară din data de 31 octombrie 2019:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abţineri?

   Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (24).

x

Bobora Mircea Flaviu:
  Domnilor consilieri, vă propun următorul proiect al ordinii de
zi:
 1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației
tehnico-economice  DALI  și  a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru
obiectivul  de  investiții  ”Capitala  Daciei  –  Muzeu  viu  al  patrimoniului
cultural european” – conservarea, restaurarea și punerea în valoare a
cetății  Sarmizegetusa  din  cadrul  sitului  arheologic  Sarmizegetusa
Regia, punct Dealul Grădiștii;
  2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  protocolului  de
predare-primire  a  construcției  rezultate  din  derularea  investițiilor
„Extindere bloc operator și staționar cu 15 paturi la Spitalul Județean de
Urgență Deva” și Compartimentări și  spații  cu destinație medicală în
structura noului bloc operator – proiectare și execuție”;
  3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Raportului  de
evaluare și a valorii de piață, în vederea cumpărării de către Consiliul
Județean Hunedoara a  unei  părți  din  clădirea „fostei  Bănci  Agricole
Deva, aflată în proprietatea SC General Investment SRL București.
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  Se supune la vot proiectul ordinii de zi:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

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

I.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
documentației  tehnico-economice  DALI  și  a  indicatorilor  tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții ”Capitala Daciei – Muzeu viu al
patrimoniului cultural european” – conservarea, restaurarea și punerea
în  valoare  a  cetății  Sarmizegetusa  din  cadrul  sitului  arheologic
Sarmizegetusa Regia, punct Dealul Grădiștii.
  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 documentației
tehnico-economice  DALI  și  a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru
obiectivul  de  investiții  ”Capitala  Daciei  –  Muzeu  viu  al  patrimoniului
cultural european” – conservarea, restaurarea și punerea în valoare a
cetății  Sarmizegetusa  din  cadrul  sitului  arheologic  Sarmizegetusa
Regia, punct Dealul Grădiștii:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
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  Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
documentației  tehnico-economice  DALI  și  a  indicatorilor  tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții ”Capitala Daciei – Muzeu viu al
patrimoniului cultural european” – conservarea, restaurarea și punerea
în  valoare  a  cetății  Sarmizegetusa  din  cadrul  sitului  arheologic
Sarmizegetusa Regia, punct Dealul Grădiștii, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(24).

II.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
protocolului  de  predare-primire  a  construcției  rezultate  din  derularea
investițiilor „Extindere bloc operator și staționar cu 15 paturi la Spitalul
Județean de Urgență Deva” și Compartimentări și spații cu destinație
medicală în structura noului bloc operator – proiectare și execuție”.
  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.
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  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 protocolului de
predare-primire  a  construcției  rezultate  din  derularea  investițiilor
„Extindere bloc operator și staționar cu 15 paturi la Spitalul Județean de
Urgență Deva” și Compartimentări și  spații  cu destinație medicală în
structura noului bloc operator – proiectare și execuție”:
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța nu participă la
adoptarea  acestui  proiect  de  hotărâre,  astfel  încât  numărul  voturilor
exprimate la acest punct este 23.
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
  Art.5:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
protocolului  de  predare-primire  a  construcției  rezultate  din  derularea
investițiilor „Extindere bloc operator și staționar cu 15 paturi la Spitalul
Județean de Urgență Deva” și Compartimentări și spații cu destinație

5



medicală în structura noului bloc operator – proiectare și execuție”, în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(23).

III.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
Raportului de evaluare și a valorii de piață, în vederea cumpărării de
către  Consiliul  Județean Hunedoara  a  unei  părți  din  clădirea  „fostei
Bănci Agricole Deva, aflată în proprietatea SC General Investment SRL
București.
  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 Raportului de
evaluare și a valorii de piață, în vederea cumpărării de către Consiliul
Județean Hunedoara a  unei  părți  din  clădirea „fostei  Bănci  Agricole
Deva, aflată în proprietatea SC General Investment SRL București:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
  Art.2:
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- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
Raportului de evaluare și a valorii de piață, în vederea cumpărării de
către  Consiliul  Județean Hunedoara  a  unei  părți  din  clădirea  „fostei
Bănci Agricole Deva, aflată în proprietatea SC General Investment SRL
București, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(24).
  Bobora Mircea Flaviu:
  Vreau  să  vă  informez  că  ședința  ordinară  din  luna
noiembrie va avea loc în data de 29, orele 1100, iar ședințele comisiilor
de specialitate în data de 28, începând cu orle 1000.

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

 PRESEDINTE,
    Mircea Flaviu Bobora

            SECRETAR GENERAL 
AL JUDEȚULUI,
    Daniel Dan
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