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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 3 februarie 2020 

 
 
 
    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.34/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat și s-a întrunit în ședință ordinară în data de 3 februarie 2020, 
orele 1300, 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, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Gherman 
Petre Lucian, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Iovănescu Alin Cosmin, 
Ivăniși Maria, Morar Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Pârvan Ilie, 
Petruș Adrian, Popa Mircea Marcel, Popescu Valentin, Popescu 
Viorica, Rus Lucian Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, Șimon 
Ionuț Lucian, Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian,– consilieri județeni; 
Dan Daniel - secretarul general al județului. 
     Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni: Mârza 
Florin, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Vlad Ovidiu. 
    În 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. 
    Ședința 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 28 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 23 ianuarie 2020: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 
 
 
 

x 
     
    Mircea Flaviu:   
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint următorul 
proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a sumei de 27.316,00 mii lei reprezentând Fond la 
dispoziția Consiliului județean pe anul 2020 pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor 
de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și 
pentru cheltuielile de funcționare și estimări pentru anii 2021-
2023 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și 
cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 
echilibrarea bugetelor locale; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe  unități 
administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  
valoarea  adăugată pentru drumurile județene și comunale 
alocate județului Hunedoara pe anul 2020 și estimările pentru anii 
2021 – 2023. 
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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 (28). 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a sumei de 27.316,00 mii lei 
reprezentând Fond la dispoziția Consiliului județean pe anul 2020 
pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea 
programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum 
și pentru cheltuielile de funcționare și estimări pentru anii 2021-2023 
din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor 
locale. 
    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, cu mențiunea că grupul de consilieri județeni PNL a depus un 
amendament, care a fost respins de comisie cu 2 voturi pentru și 8 
împotrivă. 
    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, cu mențiunea că amendamentul depus de 
gupul consilierilor județeni PNL a fost respins de comisie cu 4 voturi 
pentru și 7 împotrivă. 
    Toma Florian: 
    Da, domnule președinte, am depus, atât în Comisia 1 și 
Comisia 6, care au avut ca obiect analizarea acestui proiect de 
hotărâre, cât și plenului consiliului județean, un amendament care 
privește modul de repartizare pe unități administrativ-teritoriale a sumei 
de 27.316.000 lei.  
    Analizând modul în care executivul a pus în pagină această 
repartizare a sumelor, am constatat că s-a procedat într-un mod 
discreționar, fără să se țină cont, absolut deloc, de nevoile de 
dezvoltare ale localităților, de nevoia de a genera noi investiții în 
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unitățile administrativ-teritoriale, de capacitatea de a genera noi 
investiții sau de a cofinanța, a susține financiar investițiile aflate în 
dezvoltare.  
    Nu putem fi de acord cu un asemenea mod de repartizare a 
sumelor, întrucât banii primiți de consiliul județean nu sunt numai ai 
unei părți din comunitatea județean, o parte întâmplător guvernată de 
anumiți primari cu o anumită apartenență politică. Banii sunt ai 
întregului județ, iar primarii sunt copiii noștri, cu toții, mai mici, mai mari, 
dar cu toții sunt primari în județul Hunedoara și noi trebuie să avem 
deschidere spre toate unitățile administrativ-teritoriale. Nu ne putem 
bate joc de unii, favorizându-i pe ceilalți. 
    Din acest motiv, propunerea noastră este în lumina a ceea 
ce am negociat și am convenit an de an în ultimii trei ani, cinci ani sau 
cât doriți dumneavoastră, prin care sumele repartizate de la consiliul 
județean – așa puține sau așa multe cum sunt ele – să ajungă și să 
sprijine pe toată lumea, toate comunitățile, pentru că toate au nevoie de 
sprijinul nostru. Si am avut în vedere o împărțire a unităților 
administrativ-teritoriale în patru categorii. Dacă urmăriți desfășurătorul 
pe unități administrativ-teritoriale a modului în care am gândit noi 
repartizarea, o să constatați că unități administrativ-teritoriale sensibil 
egale primesc sume sensibil egale, încadrându-se într-o marjă, 
neexistând o diferențiere nejustificată. 
    Am un exemplu, dacă vreți. Am aici, în față, o solicitare. 
Dumneavoastră, executivul, când ați repartizat sumele, nici măcar nu 
ați parcurs ceea ce au solicitat primarii, pentru că altfel nu aș înțelege 
de ce…  Doar la prima pagină mă uit și solicitarea de la comuna Buceș 
spune așa: modernizare drum comunal DC14B Stănija-Vârful Măgurii, 
modernizare drum comunal Mărtinești, modernizare drum Cornețel, la 
primul punct de pe ordinea de zi, nu vorbesc despre partea de drumuri; 
vorbesc despre alocarea sumelor aflate la dispoziția consiliului 
județean, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită 
cofinanțare locală și alte cheltuieli. Si dumneavoastră ați venit și ați 
alocat 800.000 lei, pe capitole de cheltuieli care, cu siguranță, își 
găsesc locul în altă parte. Si ați defavorizat alte unități administrativ-
teritoriale care, cu siguranță, le regăsiți pe programe de finanțare, fie la 
nivel național, fie cu finanțare europeană.  
    Acesta este motivul pentru care noi am depus 
amendamentul, îl susținem și nu putem fi de acord cu o repartizare 
discreționară a acestor fonduri.  
    Bobora Mircea Flaviu:    
    Vă mulțumesc, domnule consilier, pentru pledoaria făcută și 
mă simt obligat să vă spun că solicitările făcute de domnii primari – 
care nu sunt copiii noștri, sunt conducători de unități administrativ-
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teritoriale, cu drepturi egale cu consiliul județean – s-au ridicat în jurul 
cifrei de 283.561.000 lei, reprezentând necesități ale unităților 
administrativ-teritoriale pe care le conduc.  
    Al doilea punct pe care vreau să vi-l menționez este cel 
legat de sprijinul pe care unele primării l-au primit în luna decembrie. 
Observați că nici eu nu deschid nici o cutie a Pandorei. Sprijinul 
acordat unor primării și numai a unor primării a fost prin ordonanță de 
guvern, de 18.529.000 lei în prima fază, iar în a doua fază de 
1.850.000 lei. Cumulate, ceea ce au reprezentat o parte din primării, 
reprezintă cam 4% din totalul acestei sume.  
    Pentru a echilibra lucrurile, pentru a respecta dorințele și 
necesitățile unor zone greu încercate - și îmi asum ceea ce spun – am 
considerat că repartizarea pe care am făcut-o e justificată, datorită unor 
greutăți socio-economice de excepție din anumite zone. Si ceea ce 
spuneați vizavi de perioada anului trecut sau de acum doi ani, vreau să 
vă spun că și sumele care au fost repartizate în ideea înțelegerilor pe 
care le-am avut reprezintă aproape 19% din ceea ce a reprezentat o 
discuție în anii precedenți. Dar, repet, cei 19%, deci diferența de 
procente, nu reprezintă decât echilibrarea și înțelepciunea cu care am 
încercat să satisfacem solicitările – atât cât se poate, pentru că, vă 
repet, solicitările erau de 283 milioane, de zece ori mai mari decât 
suma care ne-a fost alocată - și nu am făcut altceva decât să 
respectăm cu înțelegere și înțelepciune necesitățile primăriilor din 
județul Hunedoara, ele reprezentând aceeași intenție a noastră 
referitoare la dezvoltarea unitară și în mod corespunzător a întregilor 
unități administrativ-teritoriale.  
    Vă mulțumesc încă o dată pentru poziția dumneavoastră și 
propun să supunem la vot amendamentul pe care l-ați depus.  
    Supun la vot amendamentul prezentat de grupul de 
consilieri județeni ai Partidului Național Liberal: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    17 voturi împotrivă, 11 voturi pentru. Acesta e rezultatul 
votului vizavi de amendament. 
    Indrăznesc acum să trec la ceea ce înseamnă supunerea la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a sumei de 27.316,00 mii lei reprezentând Fond 
la dispoziția Consiliului județean pe anul 2020 pentru susținerea 
programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de 
infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru 
cheltuielile de funcționare și estimări pentru anii 2021-2023 din sumele 
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defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 17 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Antal 
Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan 
Nicolaie, Gherman Petre Lucian, Morar Nicolae Simion, Pârvan Ilie, 
Popescu Valentin, Popescu Viorica, Șimon Ionuț Lucian, Toma 
Florian). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 17 voturi pentru și 10 voturi împotrivă (Antal 
Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan 
Nicolaie, Gherman Petre Lucian, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, 
Popescu Viorica, Șimon Ionuț Lucian, Toma Florian) și o abținere 
(Morar Nicolae Simion). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 17 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Antal 
Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan 
Nicolaie, Gherman Petre Lucian, Morar Nicolae Simion, Pârvan Ilie, 
Popescu Valentin, Popescu Viorica, Șimon Ionuț Lucian, Toma 
Florian). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 17 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Antal 
Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan 
Nicolaie, Gherman Petre Lucian, Morar Nicolae Simion, Pârvan Ilie, 
Popescu Valentin, Popescu Viorica, Șimon Ionuț Lucian, Toma 
Florian). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea 
pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 27.316,00 mii lei 
reprezentând Fond la dispoziția Consiliului județean pe anul 2020 
pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea 
programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum 
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și pentru cheltuielile de funcționare și estimări pentru anii 2021-2023 
din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor 
locale, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 11 
voturi împotrivă (Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu 
Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Gherman Petre Lucian, Morar Nicolae 
Simion, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Șimon Ionuț 
Lucian, Toma Florian). 
 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
repartizării pe  unități administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  
taxa  pe  valoarea  adăugată pentru drumurile județene și comunale 
alocate județului Hunedoara pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 
– 2023. 
    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. 
    S-a alăturat plenului domnul consilier județean Felciuc 
Eduard, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți la ședință 
este 29. 
    Toma Florian: 
    Aș dori să prezint și aici poziția noastră, destul de tranșantă 
și de clară. Este un proiect de hotărâre a consiliului județean care 
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stabilește modul de repartizare a sumelor pe care le-am primit cu 
destinația întreținere drumuri județene și comunale. Am avut din nou un 
schimb de adrese cu primăriile cu eficiență zero. Primăriile s-au 
străduit, ne-au răspuns, avem 90 de pagini pe care le-am citit cu 
deosebită atenție, iar răspunsul nostru către primării este zero. 
    Știm situația în care se află drumurile județene, avem de la 
începutul anului trecut făcută o radiografie exactă a stării drumurilor, 
dar va trebui ca în anul 2020, în momentul în care aprobăm programul 
pentru întreținerea drumurilor județene, să nu mai aprobăm cantități de 
nisip, sare, kilometri de marcaje, de toaletare sau așa ceva, ci să 
aprobăm indicative de drumuri județene și poziții kilometrice. Adică ce 
drum, de unde și până unde. Îl modernizăm, refacem pătura asfaltică 
sau așa mai departe. Pentru că nu putem văduvi primarii de niște bani 
pe care să îi gospodărească singuri și ei știu cel mai bine unde e 
nevoie de ei. Iar când îi avem pe toți la dispoziție, noi să ignorăm 
dorințele lor și să le spunem: știm noi mai bine în ce zonă merg banii! 
    Din acest motiv, ne vom abține la acest punct de pe ordinea 
de zi, nu-l vom vota pe acest considerent: sumele alocate către primării 
sunt zero și, în acest moment, nu avem o prioritizare pe zone și pe 
drumuri județene în ceea ce privește reparația și modernizarea lor în 
2020. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc și pentru punctul acesta de vedere, dar 
trebuie să menționez și aici că n-a existat o primărie de care să nu se 
țină cont. Și, în momentele în care au fost situații critice, vă spun că s-a 
acționat cu rapiditate maximă. V-aș dat spre exemplu Beriu și drumul 
spre Sarmizegetusa, dar și alte drumuri. Trebuie să ținem cont, sigur, 
de poziția dumneavoastră, dar, repet, nu a existat o privire părtinitoare 
în modul de a acționa pe drumurile județene. Perspectiva se poate să 
fie îmbunătățită, fără doar și poate. Orice activitate poate fi îmbunătățită 
și sunt convins că va fi îmbunătățită pe parcursul anului 2020. 
    Referitor la intenția dumneavoastră, domnule Chirilă, de a 
spune câteva cuvinte, vă spun că avem și o gândire despre ceea ce 
înseamnă drumul pe care l-am vizitat împreună. La diverse, la prima 
ședință ordinară, o să discutăm și prioritatea asta.  
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
repartizării pe  unități administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  
taxa  pe  valoarea  adăugată pentru drumurile județene și comunale 
alocate județului Hunedoara pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 
– 2023: 
      Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 18 voturi pentru și 11 abțineri (Antal Liviu 
Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Gherman Petre Lucian, Morar Nicolae Simion, Pârvan Ilie, Popescu 
Valentin, Popescu Viorica, Șimon Ionuț Lucian, Toma Florian). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu  18 voturi pentru și 11 abțineri (Antal Liviu 
Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Gherman Petre Lucian, Morar Nicolae Simion, Pârvan Ilie, Popescu 
Valentin, Popescu Viorica, Șimon Ionuț Lucian, Toma Florian) 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
repartizării pe  unități administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  
taxa  pe  valoarea  adăugată pentru drumurile județene și comunale 
alocate județului Hunedoara pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 
– 2023, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 11 
abțineri (Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, 
Chirilă Ioan Nicolaie, Gherman Petre Lucian, Morar Nicolae Simion, 
Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Șimon Ionuț Lucian, 
Toma Florian) 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Ședința ordinară din luna aceasta va avea loc în data de 21 
februarie. Vă mulțumesc pentru participarea la ședință și vă doresc 
toate cele bune! 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 

PRESEDINTE, 
     Mircea Flaviu Bobora 
         SECRETAR GENERAL  

     AL JUDEȚULUI, 
                Daniel Dan 
 


