
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara

din data de 29 noiembrie 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.690/2019, Consiliul Județean Hunedoara a fost
convocat și s-a întrunit în ședință extraordinară în data de 29 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 – 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,  Hodor  Petru,  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.
  Lipsește de la ședință domnul consilier județean Magheru
Dan Adrian.
  In  calitate  de  invitați  participă  administratorul  public  al
județului,  directorii  și  șefii  serviciilor  din  cadrul  aparatului  de
specialitate,  cât și  ai instituțiilor din subordinea Consiliului Județean
Hunedoara, reprezentanți ai presei.
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  Sedința este condusă de domnul președinte Bobora Mircea
Flaviu.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Doamnelor și domnilor consilieri, vă rog să vă ridicaţi pentru
intonarea Imnului Naţional al României.
  Se intonează Imnul Naţional al României.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Intrucât  sunt  prezenţi  un  număr  de  32  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 7 noiembrie 2019:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abţineri?

   Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (32).

x
  
  Mircea Flaviu:  
  Domnilor consilieri, vă prezint proiectul al ordinii de zi, astfel
cum a fost publicat:
  1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean
de  Onoare  al  Județului  Hunedoara”  Eroilor  Martiri,  Răniților  și
Reținuților Revoluției Române din Decembrie 1989;
  2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației
tehnico-economice  (faza  DALI)  și  a  indicatorilor  tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 709F: DN7A – Cabana
Rusu – Masivul Parâng, km.10+325 – km.12+600”;
  3. Proiect de hotărâre privind  stabilirea preţurilor medii ale
principalelor produse agricole pentru anul 2020 și a prețului mediu la
masa verde de pe pajiști pentru anul  2020; 
  4.  Proiect  de  hotărâre  pentru  completarea  Hotărârii
Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.85/2015  privind  completarea
inventarului  bunurilor  care  aparțin  domeniului  public  al  Județului
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Hunedoara cu terenurile  dobândite prin  expropriere de către Județul
Hunedoara,  situate pe coridorul  de expropriere al  lucrării  de utilitate
publică  de  interes  județean  ”Reabilitare  conductă  de  aducțiune  apă
tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și
Deva”;
  5.  Proiect  de  hotărâre  privind  utilizarea  de  la  bugetul
Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce
se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2019;
  6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  închirierii  prin
licitație  publică  a  unui  spațiu  din  incinta  Sanatoriului  de
Pneumoftiziologie  Brad  aparținând  domeniului  public  al  Județului
Hunedoara;
  7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  trecerii  din
domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului
Hunedoara în  vederea scoaterii  din  funcțiune,   casării  și  valorificării
unor  mijloace  fixe  aflate  în  administrarea  Spitalului  Județean  de
Urgență Deva;
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de către
Județul Hunedoara a unei părți din clădirea ”fostei Bănci Agricole Deva”
deținută  în  proprietate  de  către  S.C.  General  Investment  SRL
București;
  9.  Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  organigramei,  a
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;
  10.  Proiect  de  hotărâre  privind  constituirea  Echipei
Intersectoriale  Locale   privind   prevenirea  şi   intervenția  în  echipa
multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de
violență în familie  (EIL);
  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor
de  ajutor  social/burse  medicale  elevilor  care  frecventează  cursurile
instituțiilor  de  învățământ  special  finanțate  de  Consiliul  Județean
Hunedoara pentru anul școlar 2019 – 2020 – semestrul I;
  12.  Proiect  de  hotărâre  pentru  aprobarea  completării
Regulamentelor  privind  cofinanţarea  furnizorilor  privaţi  acreditaţi  de
servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei
persoanei adulte  cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2017, cu modificările și
completările ulterioare;
  13.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  și  a
virărilor  de  credite  bugetare  în  cadrul  bugetului  propriu  al  Județului
Hunedoara pe anul 2019;
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  14.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale unor instituții aflate în
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
 15.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetelor  de  venituri  și  cheltuieli  ale  spitalelor  publice  de  interes
județean pe anul 2019;
  16. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității
de membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara de
către domnul Bretean Dorel-Ovidiu;
  17.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  valorificării
volumului de masă lemnoasă pe picior de 101 mc, reprezentat de 36
arbori  din zona de siguranță a drumului județean DJ 761A și respectiv
valorificarea  volumului  de  masă  lemnoasă  pe  picior  de  123  mc,
reprezentat de 107 arbori din zona de siguranță a drumului județean DJ
708E;
  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  următorul  proiect  de
hotărâre:
  18. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de
transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel
județean, valabil până la data de 30.06.2023;
  Iar ultimul punct din ordinea de zi va fi cel de  întrebări și
interpelări.
  Se supune la vot proiectul ordinii  de zi, cu suplimentarea
propusă:

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

  Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32).

I.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind  acordarea titlului
de  ”Cetățean  de  Onoare  al  Județului  Hunedoara”  Eroilor  Martiri,
Răniților și Reținuților Revoluției Române din Decembrie 1989.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Doamnelor  și  domnilor  consilieri,  vreau  să  vă  anunț  că
acest punct de pe ordinea de zi l-am realizat în parteneriat cu Asociația
Județeană a Răniților Revoluției și Urmașilor Eroilor Martiri Decembrie
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1989  Hunedoara-Deva,  reprezentată  prin  Gheorghe  Firczak,
președinte, pe care vreau să-l rog să prezinte în câteva cuvinte acest
proiect, după care vom trece la dezbatere, punct de vedere al comisiilor
și vot. Domnule Firczak, aveți cuvântul!
  Firczak Gheorghe:
  Mulțumesc, domnule președinte!
  Domnule președinte, onorat prezidiu, doamnelor și domnilor
consilieri, Revoluția română din decembrie 1989 a constituit un moment
de  cotitură  în  istoria  României  și  chiar  a  Europei  central-răsăritene,
realizând practic o schimbare de regim:  înlăturarea vechilor  structuri
comuniste și instaurarea unui nou regim de democrație. 
  In județul Hunedoara sigur că au avut loc evenimente care
au  determinat  schimbarea  de  regim,  înainte  de  părăsirea  sediului
Comitetului  Central  al  Partidului  Comunist  Român  de  către  cuplul
dictatorial Nicolae și Elena Ceaușescu, care au decolat de pe sediul
acestei  clădiri  la  douăsprezece  și  șase  minute.  Noi,  aici,  în  județul
Hunedoara, la ora unsprezece și treizeci de minute, am preluat puterea
de la autoritățile județene, în frunte cu fostul prim-secretar și președinte
al Consiliului  Popular Județean, domnul Ion Popa. De asemenea, în
diverse localități, au fost o serie de evenimente revoluționare care au
determinat înlăturarea structurilor comuniste cu noi structuri de putere,
denumite la nivel de țară CFSN – Consiliul Național al Frontului Salvării
Naționale -  și  la  nivel  local,  sigur,  județean, municipal,  orășenesc și
comunal. 
  In  județul  Hunedoara,  evenimentele  s-au  derulat  și  sunt
consemnate în aceste patru volume,  pe care fiecare dintre domniile
voastre le-ați primit. Ele se referă: primul volum la eroii martiri, răniți și
reținuți, iar celelalte volume la evenimentele desfășurate în localitățile
importante ale județului Hunedoara: câteva municipii și orașe, în mod
evidente, în frunte cu Deva. Totodată, permiteți-mi să menționez că v-
am pus  și  această  carte,  Eseu  despre  revoluție,  în  care  pledez  în
favoarea ideii că, de fapt, în România, în decembrie 1989 și în prima
parte a anului 1990 a avut loc, ca și în toate celelalte țări ale Europei
central-răsăritene, o revoluție care a dus la prăbușirea comunismului și
instaurarea unui nou regim politico-economic.
  Am  considerat  că  trebuie  să  acordăm  atenția  cuvenită
acestui eveniment important din istoria poporului român și, pentru că și
județul  Hunedoara  a  „contribuit„  –  vă  rog  să  puneți  ghilimelele  de
rigoare – cu eroi martiri, răniți și reținuți, am înaintat propunerea ca eroii
martiri,  răniții  și  reținuții  Revoluției  române  din  decembrie  1989  din
județul  Hunedoara să devină cetățeni  de onoare ai  județului  nostru.
Vreau  să  menționez  că  propunerea  i-a  aparținut  domnului  deputat
Laurențiu  Nistor,  președintele  Partidului  Social-Democrat,  care  s-a
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adresat asociației noastre și, în mod evident, după aceea am discutat
cu conducerea consiliului  județean,  iar  ieri  s-a  discutat  și  în  comisii
această propunere legată de cinstirea celor pe care i-am menționat. 
  Am discutat cu fiecare dintre ei, cu excepția a doi, pe care
nu i-am găsit și mai sunt încă doi care au trecut la cele veșnice și nu
am găsit aparținătorii lor. Pentru răniții și reținuții care sunt în viață, s-
au respectat și  din partea asociației  noastre rigorile legii;  am obținut
semnăturile  lor  că sunt  de acord să primească titlul  de cetățean de
onoare și, în mod evident, în conformitate cu legile țării și cu normele
interne ale consiliului județean, am obținut cazierul pentru fiecare dintre
ei, ca să fim în legalitate și să îndeplinească, în mod firesc, condițiile
pentru a putea primi  acest  titlu.  Nu pe toți  i-am găsit,  au fost  două
persoane care nu au fost de acord din motive obiective, zic eu: unul
pentru că nu erau în țară și nu voiau să îmi transmită buletinul și nu
aveam cum să iau semnătura, deci a spus că nu îl interesează titlul de
cetățean de onoare și, în mod evident, a fost exclus de pe listă. In rest,
nu au existat probleme în discuțiile cu respectivii, cu cei propuși pentru
acordarea acestui titlu de cetățean de onoare al județului Hunedoara. 
  In  consecință,  rugămintea  mea,  ca  reprezentant  al
Asociației Județene a Răniților Revoluției și Urmașilor Eroilor Martiri din
Decembrie 1989 Hunedoara-Deva, ca președinte al ei, este să aprobați
acest  proiect,  pentru  a  aduce  și  noi,  județul  Hunedoara,  o  cinstire
acestui important eveniment din viața noastră. Vă mulțumesc și, dacă
aveți întrebări sau nelămuriri, eu vă răspund cu plăcere. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Menționați  dumneavoastră  și  faceți  invitația  împreună  cu
noi, cu toate datele referitoare la momentul înmânării acestui titlu!
  Firczak Gheorghe:
  Da, am vrut să menționez lucrurile acestea după ce se va
supune votului proiectul de hotărâre, pentru ca să nu discut avant la
lettre.  Am  organizat  o  festivitate  pentru  data  de  18  decembrie,  la
Teatrul din Deva, unde să fie o ședință festivă a consiliului județean și
ceremonia  înmânării  acestor  certificate și,  totodată,  lansarea acestei
cărți, pe care v-am înmânat-o și domniilor voastre. Deci în data de 18
decembrie,  la  ora unsprezece,  în  sala mare a Teatrului  de Artă din
Deva. Vă mulțumesc, domnule președinte!
  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,  precizând că această
comisie a avizat  favorabil  proiectul  de hotărâre,  cu excepția  a două
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poziții – nr.5 și nr.27 - din anexa la acesta, comisia recomandând ca
aceste persoane să nu apară în hotărâre, din cauza cazierului.

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.
  Nemaifiind  alte  intervenții  în  legătură  cu  acest  punct,  se
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind acordarea titlului
de  ”Cetățean  de  Onoare  al  Județului  Hunedoara”  Eroilor  Martiri,
Răniților și Reținuților Revoluției Române din Decembrie 1989:
  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  acordarea
titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” Eroilor Martiri,
Răniților  și  Reținuților  Revoluției  Române  din  Decembrie  1989,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
  Firczak Gheorghe:
  Domnule președinte, pentru final, un singur cuvânt, dacă-mi
permiteți,  vă rog frumos! Dați-mi voie să mulțumesc pentru votul  pe
care  l-ați  acordat  acestui  proiect  de  hotărâre,  care  a  devenit,  iată,
hotărâre și să vă invit încă o dată să luați parte la ședința festivă, la
ceremonia  de  la  Teatrul  de  Artă  Deva.  Sigur,  principalele  mulțumiri
trebuie  să  le  adresez  domnului  președinte  Mircea  Bobora,
dumneavoastră, consilierilor, dar nu în ultimul rând Serviciului de relații
externe din  cadrul  consiliului  județean,  care au depus  un  efort  și  o
muncă susținută pentru ca acest proiect de hotărâre să poată fi dus la
îndeplinire. Vă mulțumesc!

II.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 709F: DN7A
– Cabana Rusu – Masivul Parâng, km.10+325 – km.12+600”.
  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  (faza  DALI)  și  a  indicatorilor  tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 709F: DN7A – Cabana
Rusu – Masivul Parâng, km.10+325 – km.12+600”:
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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).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind  aprobarea
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 709F: DN7A
–  Cabana  Rusu  –  Masivul  Parâng,  km.10+325  –  km.12+600”,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

III.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor
medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2020 și a prețului
mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul  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.
  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 stabilirea preţurilor medii
ale principalelor produse agricole pentru anul 2020 și a prețului mediu
la masa verde de pe pajiști pentru anul  2020:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  stabilirea
preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2020 și a
prețului  mediu  la  masa  verde  de  pe  pajiști  pentru  anul  2020,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

IV.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre pentru  completarea
Hotărârii  Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.85/2015  privind
completarea  inventarului  bunurilor  care  aparțin  domeniului  public  al
Județului Hunedoara cu terenurile dobândite prin expropriere de către
Județul  Hunedoara,  situate pe coridorul  de expropriere al  lucrării  de
utilitate publică de interes județean ”Reabilitare conductă de aducțiune
apă  tratată  pentru  alimentarea  cu  apă  a  localităților  Hațeg,  Călan,
Simeria și Deva”.
  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.
  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  pentru  completarea  Hotărârii
Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.85/2015  privind  completarea
inventarului  bunurilor  care  aparțin  domeniului  public  al  Județului
Hunedoara cu terenurile  dobândite prin  expropriere de către Județul
Hunedoara,  situate pe coridorul  de expropriere al  lucrării  de utilitate
publică  de  interes  județean  ”Reabilitare  conductă  de  aducțiune  apă
tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și
Deva”:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru completarea
Hotărârii  Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.85/2015  privind
completarea  inventarului  bunurilor  care  aparțin  domeniului  public  al
Județului Hunedoara cu terenurile dobândite prin expropriere de către
Județul  Hunedoara,  situate pe coridorul  de expropriere al  lucrării  de
utilitate publică de interes județean ”Reabilitare conductă de aducțiune
apă  tratată  pentru  alimentarea  cu  apă  a  localităților  Hațeg,  Călan,
Simeria și Deva”, în ansamblul său:
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- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

V.

  Se  prezintă  proiectul  de  hoărâre  privind  utilizarea  de  la
bugetul  Județului  Hunedoara  a  unei  sume  în  vederea  organizării
acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2019.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe articole,  proiectul  de hotărâre privind utilizarea de la bugetul
Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce
se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2019:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea de
la  bugetul  Județului  Hunedoara  a  unei  sume în  vederea  organizării
acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2019, 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
închirierii prin licitație publică a unui spațiu din incinta Sanatoriului de
Pneumoftiziologie  Brad  aparținând  domeniului  public  al  Județului
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.
  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 închirierii prin
licitație  publică  a  unui  spațiu  din  incinta  Sanatoriului  de
Pneumoftiziologie  Brad  aparținând  domeniului  public  al  Județului
Hunedoara:
  Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 31.
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi ().
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
închirierii prin licitație publică a unui spațiu din incinta Sanatoriului de
Pneumoftiziologie  Brad  aparținând  domeniului  public  al  Județului
Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

VII.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii
din  domeniul  public  al  Județului  Hunedoara  în  domeniul  privat  al
Județului  Hunedoara  în  vederea  scoaterii  din  funcțiune,  casării  și
valorificării unor mijloace fixe aflate în administrarea Spitalului Județean
de Urgență Deva.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Domnul  consilier  judeţean  Circo  Aurel  Vasile  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  privind  organizarea,  dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură,  precum  şi
gospodărirea resurselor naturale.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
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  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea  trecerii  din
domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului
Hunedoara în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor
mijloace  fixe  aflate  în  administrarea  Spitalului  Județean  de  Urgență
Deva:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
trecerii din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al
Județului  Hunedoara  în  vederea  scoaterii  din  funcțiune,  casării  și
valorificării unor mijloace fixe aflate în administrarea Spitalului Județean
de Urgență Deva, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

VIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre privind  aprobarea
cumpărării de către Județul Hunedoara a unei părți din clădirea ”fostei
Bănci  Agricole  Deva”  deținută  în  proprietate  de  către  S.C.  General
Investment SRL București.
  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.
  Domnul  consilier  județean  Popa  Mircea  Marcel  prezintă
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism,
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport,  tineret,  probleme de sănătate,  protecţie  socială,  ale familiei  şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
  Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
raportul de avizare al Comisiei de 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.
  Toma Florian:
  Domnule  președinte,  o  mică  intervenție  aș  avea.  Acest
punct  de  pe  ordinea  de  zi  este  un  proiect  de  hotărâre  de  consiliu
județean necesar,  oportun și  binevenit,  având în vedere condițiile în
care  instituția  își  desfășoară  activitatea  astăzi,  fiind  împărțită  în  trei
sedii  distincte  în  municipiul  Deva,  respectiv  în  clădirea  care  face
obiectul acestei tranzacții, un spațiu de circa 40%, pe Gheorghe Barițiu
și pe Romanilor.
   Este util acest spațiu, dar este departe de a fi perfect. Se
impun foarte multe lucrări de amenajare a spațiului. Tin să menționez
că  am  făcut  parte  din  comisia  de  negociere  și  am  vizitat  spațiul
respectiv. Având în vedere că serviciile oferite de această instituție se
îndreaptă  către  o  categorie  de  persoane  cu  deficiențe  locomotorii,
obligatoriu va trebui asigurată calea de acces pentru aceste persoane;
locația nu are amenajată o asemenea cale de acces. De asemenea,
locația  beneficiază  de  un  spațiu  extrem  de  restrâns  ca  locuri  de
parcare, iar având în vedere numărul mare de beneficiari care solicită
astfel de servicii, desigur că va trebui să avem în vedere și acest lucru.
Cu atât mai mult cu cât zona respectivă, Piața Gării, face obiectul unei
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amenajări  în  perspectiva lucrărilor  de investiții  pe coridorul  IV trans-
european,  componenta  cale  ferată,  unde  urmează  a  se  reamenaja
clădirea stației CFR Deva și zona adiacentă din Piața Gării. 
  Desigur, am văzut că Primăria Deva a fost receptivă atunci
când am vorbit de Spitalul Județean, atunci dând am vorbit de căldură,
de  termocentrala  de  la  Mintia  și,  cu  siguranță,  va  fi  receptivă  și  la
solicitaea noastră de a gând un proiect comun, împreună cu cei de la
infrastructura feroviară,  împreună cu cei  de la  municipalitatea Deva,
astfel încât zona  respectivă – Piața Gării – să arate ca o adevărată
poartă de intrare în municipiul Deva. 
  Si  nu  în  ultimul  rând,  doamna director,  sarcina  o  să  vă
revină dumneavoastră, astfel ca serviciile pe care le oferiți beneficiarilor
de  servicii  sociale  să  se  ridice  la  standard  european,  în  care
funcționarul  să  fie  la  dispoziția  beneficiarului  și  nu  beneficiarul  de
servicii  sociale  să  fie  transformat  într-un  obiect  de  activitate  al
funcționarului public. Din acest punct de vedere, vă revine sarcina de a
organiza circuitul documentelor astfel încât accesul la serviciile sociale
să se facă într-un mod cât mai fluid și beneficiarul de servicii să nu fie
obligat să bată pe la nenumărate uși sau să alerge de la un ghișeu la
altul.
  Vă mulțumesc, domnule președinte!
  Bobora Mircea Flaviu:
  Da, eu vă mulțumesc pentru observațiile făcute și țin să vă
spun că, în cadrul consiliului județean, executivul a discutat parte din
ele, nu toate. Sunt câteva lucruri ca de exemplu relația cu coridorul IV
CFR,  care  trebuie  într-adevăr  avută  în  vedere,  dar  în  rest,
îmbunătățirea  calității  serviciilor  s-a  discutat  cu  partea  executivăa
DGASPC. Poftiți, domnule Avram!
  Avram Costel:
  Ca  președinte  al  comisiei  de  negociere,  vreau  să
mulțumesc  comisiei  formate  din  cei  patru  consilieri  județeni:  Vetuța
Stănescu, Toma Florian, Staier Dumitru, Suciu Ancuța, precum și celor
doi  angajați  ai  consiliului  județean,  pentgru  modul  cum au  răspuns
receptiv la invitația de a face parte din comisie,  de a merge la fața
locului,  ca  astăzi  să  putem să  aprobăm această  achiziție  în  cadrul
consiliului județean. Mulțumesc și pentru faptul că au fost alături și am
fost toți împreună atunci când s-a negociat. După cum știți, alta a fost
cererea celui care a vândut acest imobil, dar am scos un preț bun. Eu
cred că ăsta este un lucru bun pentru Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului și cred că într-un timp foarte scurt și în
bugetul  de  anul  viitor  vor  trebui  prinși  bani  pentru  această  direcție,
pentru  a  face  celelalte  modificări,  pentru  ca  această  direcție  să
funcționeze foarte bine. 
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  Nemaifiind  alte  intervenții  în  legătură  cu  acest  punct,  se
supune  la  vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
cumpărării de către Județul Hunedoara a unei părți din clădirea ”fostei
Bănci  Agricole  Deva”  deținută  în  proprietate  de  către  S.C.  General
Investment SRL București:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
cumpărării de către Județul Hunedoara a unei părți din clădirea ”fostei
Bănci  Agricole  Deva”  deținută  în  proprietate  de  către  S.C.  General
Investment SRL București, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

IX.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale 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,
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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 organigramei, a
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara:
  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 Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor
Hunedoara, în ansamblul său:
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- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

X.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  constituirea
Echipei  Intersectoriale  Locale   privind   prevenirea  şi   intervenția  în
echipa  multidisciplinară  și  în  rețea  în  situațiile  de  violență  asupra
copilului și de violență în familie  (EIL).
  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 județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.

Doamna  consilier  judeţean  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  constituirea  Echipei
Intersectoriale  Locale   privind   prevenirea  şi   intervenția  în  echipa
multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de
violență în familie  (EIL):

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).
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  Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constituirea
Echipei  Intersectoriale  Locale   privind   prevenirea  şi   intervenția  în
echipa  multidisciplinară  și  în  rețea  în  situațiile  de  violență  asupra
copilului și de violență în familie  (EIL), în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XI.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
acordării  burselor  de  ajutor  social/burse  medicale  elevilor  care
frecventează  cursurile  instituțiilor  de  învățământ  special  finanțate  de
Consiliul  Județean  Hunedoara  pentru  anul  școlar  2019  –  2020  –
semestrul I.
  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  acordării
burselor  de  ajutor  social/burse  medicale  elevilor  care  frecventează
cursurile  instituțiilor  de  învățământ  special  finanțate  de  Consiliul
Județean Hunedoara pentru anul școlar 2019 – 2020 – semestrul I:
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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).
  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).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind  aprobarea
acordării  burselor  de  ajutor  social/burse  medicale  elevilor  care
frecventează  cursurile  instituțiilor  de  învățământ  special  finanțate  de
Consiliul  Județean  Hunedoara  pentru  anul  școlar  2019  –  2020  –
semestrul I, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre pentru  aprobarea
completării  Regulamentelor  privind  cofinanţarea  furnizorilor  privaţi
acreditaţi  de  servicii  sociale  în  domeniul  protecţiei  copilului  şi  în
domeniul  protecţiei  persoanei  adulte   cu  handicap  sau  persoanei
vârstnice  din  cuprinsul  Hotărârii  Consiliului  Județean  Hunedoara
nr.55/2017, cu modificările și completările ulterioare.
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  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 județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.

Doamna  consilier  judeţean  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  completării
Regulamentelor  privind  cofinanţarea  furnizorilor  privaţi  acreditaţi  de
servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei
persoanei adulte  cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2017, cu modificările și
completările ulterioare:
  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 pentru aprobarea
completării  Regulamentelor  privind  cofinanţarea  furnizorilor  privaţi
acreditaţi  de  servicii  sociale  în  domeniul  protecţiei  copilului  şi  în
domeniul  protecţiei  persoanei  adulte   cu  handicap  sau  persoanei
vârstnice  din  cuprinsul  Hotărârii  Consiliului  Județean  Hunedoara
nr.55/2017, cu modificările și completările ulterioare, în ansamblul său:

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

XIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
rectificării și a virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului 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.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și a
virărilor  de  credite  bugetare  în  cadrul  bugetului  propriu  al  Județului
Hunedoara pe anul 2019: 
  Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct 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).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
rectificării și a virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al
Județului Hunedoara pe anul 2019, în ansamblul său: 

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

24



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

XIV.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
rectificării  bugetelor  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2019  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 ale unor instituții aflate în
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara:
  Domnul consilier județean Mutulescu Marius nu participă la
adoptarea  acestui  proiect  de  hotărâre,  astfel  încât  numărul  voturilor
exprimate la acest punct este 31.
  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).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.5:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.6:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
rectificării  bugetelor  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2019  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).

XV.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea
rectificării  bugetelor  de  venituri  și  cheltuieli  ale  spitalelor  publice  de
interes județean 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,
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agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport,  tineret,  probleme de sănătate,  protecţie  socială,  ale familiei  şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetelor  de  venituri  și  cheltuieli  ale  spitalelor  publice  de  interes
județean pe anul 2019:
  Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct 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.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
rectificării  bugetelor  de  venituri  și  cheltuieli  ale  spitalelor  publice  de
interes județean pe anul 2019, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XVI.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre privind  constatarea
pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică
Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
 Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind constatarea  pierderii
calității  de  membru  al  Autorității  Teritoriale  de  Ordine   Publică
Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constatarea
pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică
Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea
valorificării volumului de masă lemnoasă pe picior de 101 mc, reprezentat
de  36  arbori  din  zona de  siguranță  a  drumului  județean  DJ 761A și
respectiv valorificarea volumului de masă lemnoasă pe picior de 123 mc,
reprezentat de 107 arbori din zona de siguranță a drumului județean DJ
708E.
  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  valorificării
volumului de masă lemnoasă pe picior de 101 mc, reprezentat de 36
arbori  din zona de siguranță a drumului județean DJ 761A și respectiv
valorificarea  volumului  de  masă  lemnoasă  pe  picior  de  123  mc,
reprezentat de 107 arbori din zona de siguranță a drumului județean DJ
708E:
  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?
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la  vot proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea
valorificării volumului de masă lemnoasă pe picior de 101 mc, reprezentat
de  36  arbori  din  zona de  siguranță  a  drumului  județean  DJ 761A și
respectiv valorificarea volumului de masă lemnoasă pe picior de 123 mc,
reprezentat de 107 arbori din zona de siguranță a drumului județean DJ
708E, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XVIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  actualizarea
Programului  de transport  rutier  contra cost  de persoane prin servicii
regulate, la nivel județean, valabil până la data de 30.06.2023.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
    Domnul  consilier  județean  Popa  Mircea  Marcel  prezintă
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism,
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
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 Programului
de transport  rutier  contra  cost  de persoane prin  servicii  regulate,  la
nivel județean, valabil până la data de 30.06.2023:
  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).

30



  Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea
Programului  de transport  rutier  contra cost  de persoane prin servicii
regulate,  la  nivel  județean,  valabil  până  la  data  de  30.06.2023,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

x

  Bobora Mircea Flaviu:
  Următoarea  ședință  ordinară  a  consiliului  județean  vă
propun să aibă loc în data de 19 decembrie, orele 11,00, iar ședințele
comisiilor de specialitate în data de 18 decembrie, începând cu orele
9,30.  In  afară  de  acestea,  săptămâna  viitoare  vom  mai  avea  și  o
ședință de îndată

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

  PRESEDINTE, 
    Mircea Flaviu Bobora

  SECRETAR GENERAL
      AL JUDETULUI,

 Daniel Dan

MCC
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