ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 12 iunie 2017

La ședință sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu –
președintele Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel
Costel – vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara; Antal Liviu
Marius, Armean Lenuța, Bălănesc Doinița Maria, Ciodaru Iulian
Dacian, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Felciuc Eduard, Frânc
Oana Elisabeta, Gherman petre Lucian, Gligor Dorin Oliviu, Hirghiduși
Ion, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria,
Magheru Dan Adrian, Oprișa Ioan Florin, Popa Mircea Marcel, Popa
Ovidiu Ioan, Rus Lucian Ioan, Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța Elena,
Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan Dumitru – consilieri județeni; Stefoni
Dumitru Sorin – secretarul județului.
Lipsesc de la ședință: domnul vicepreședinte Vasilescu
Sorin Adrian (delegație China) și domnii consilieri județeni Burlec
Martin Ionel, Dunca Victoria Alina (delegație China), Mârza Florin,
Popescu Valentin, Toma Florian, Vlad Ovidiu (delegație China).
In calitate de invitați participă 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 Bobora Mircea Flaviu –
președintele Consiliului Județean Hunedoara.
Bobora Mircea Flaviu:
Doamnelor și domnilor consilieri județeni, vă mulțumesc
pentru participarea la această ședință de îndată provocată de termene
și condiționări pentru depunerea proiectelor pentru accesare de fonduri
europene.
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In conformitate cu prevederile art.49 alin.2 din
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016 a Consiliului Judeţean
Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului Naţional al
României.
Se intonează Imnul Naţional al României.
Intrucât sunt prezenţi un număr de 26 consilieri, potrivit
art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal
constituită.
Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, vă supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința
ordinară din data de 26 mai 2017. Aveţi dreptul să contestaţi conţinutul
procesului verbal şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor
exprimate de dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că nu au fost
consemnate cu exactitate.
Dacă nu sunt observații, vă rog să trecem la aprobarea
procesului verbal:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi
(26).

x

Bobora Mircea Flaviu:
Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următorul
proiect al ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Creșterea eficienței
energetice-Centrul de Ingrijire și Asistență Petrila”, Programul
Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr.POR/97/3/1) – Axa prioritară 3
– Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
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Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în
sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inidcatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Creșterea eficienței
energetice-Centrul de Plasament Brad”, Programul Operațional
Regional
2014-2020,
apelul
de
proiecte
cu
titlul
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr.POR/97/3/1) – Axa prioritară 3
– Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în
sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare
Regională a Județului Hunedoara 2014-2020 pentru pregătirea,
promovarea și implementarea proiectelor de investiții aferente
exercițiului financiar 2014-2020.
Dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi propusă?
Dacă nu, vă propun să o supunem la vot:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (26).
Bobora Mircea Flaviu:
Aș vrea să o rog pe doamna Stan Antonela să facă o scurtă
prezentare a motivației, deci a expunerii de motive, dar scurtă, pentru
că doamnele și domnii consilieri cunosc care e motivația.
Stan Antonela:
La solicitarea Direcției de Asistență Socială și Protecția
Copilului Hunedoara, Consiliul Județean Hunedoara a identificat două
oportunități de finanțare, care să încerce să rezolve o parte din
problemele de eficiență energetică specifice clădirilor de asistență
socială. A apărut această oportunitate: Axa 3 a Programului
Operațional Regional – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon, care permite clădirilor publice să fie reabilitate în
măsura necesităților din teren. Drept pentru care am procedat la
întocmirea a două documentații de avizare a lucrărilor de intervenție, ai
căror indicatori tehnico-economici trebuie aprobați prin hotărâre a
consiliului județean. Aceste două hotărâri constituie un element din
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criteriile de eligibilitate a ambelor proiecte. Fără aprobarea celor două
hotărâri, ambele aplicații de finanțare nu pot fi promovate în primul
termen competitiv, care este data de 26 iulie 2017. Toată documentația
este atașată la proiecte.
Bobora Mircea Flaviu:
Mulțumesc. O singură mențiune îmi permit să mai fac. Axa
3, cea care vizează reducerea emisiilor de CO 2 , este axa cu cea mai
mare atractibilitate din partea tuturor autorităților – europene și
autohtone – pentru eligibilitatea acestui gen de proiecte. Abstracție
făcând de faptul că acest gen de proiecte îmbunătățește condițiile de
locuit în aceste spații, dar șipermite realizarea de economii la ceea e
înseamnă cheltuieli materiale, prin eficientizarea energetică a clădirilor.
Acesta este motivul pentru care punem în discuție aceste proiecte.

I.

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție din cadrul
proiectului „Creșterea eficienței energetice-Centrul de Ingrijire și
Asistență Petrila”, Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul
de
proiecte
cu
titlul
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI
(Cod
nr.POR/97/3/1) – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 –
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B –
Clădiri publice.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiție din cadrul proiectului
„Creșterea eficienței energetice-Centrul de Ingrijire și Asistență Petrila”,
Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr.POR/97/3/1) – Axa prioritară 3
– Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în
sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice:
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Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție din cadrul
proiectului „Creșterea eficienței energetice-Centrul de Ingrijire și
Asistență Petrila”, Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul
de
proiecte
cu
titlul
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI
(Cod
nr.POR/97/3/1) – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 –
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B –
Clădiri publice, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (26).

II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție din cadrul
proiectului „Creșterea eficienței energetice-Centrul de Plasament
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Brad”, Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte
cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr.POR/97/3/1) – Axa
prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice,
a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în
sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiție din cadrul proiectului
„Creșterea eficienței energetice-Centrul de Plasament Brad”,
Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr.POR/97/3/1) – Axa prioritară 3
– Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în
sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție din cadrul
proiectului „Creșterea eficienței energetice-Centrul de Plasament
Brad”, Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte
cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr.POR/97/3/1) – Axa
prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice,
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a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în
sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (26).

III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului
de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara 2014-2020 pentru
pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de investiții
aferente exercițiului financiar 2014-2020.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara 2014-2020 pentru
pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de investiții
aferente exercițiului financiar 2014-2020:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara 2014-2020
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pentru pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de
investiții aferente exercițiului financiar 2014-2020, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (26).
Bobora Mircea Flaviu:
Cu aceasta, ședința noastră a luat sfârșit. Vă mulțumesc
pentru ceea ce înseamnă înțelegere vizavi de o activitate care
reprezintă o prioritate pentru consiliul județean.Ne vedem la ședința
ordinară din 30 iunie.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările
ședinței.

PRESEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora
SECRETAR AL JUDETULUI,
Dumitru Sorin Stefoni

MCC.
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