ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 30 iunie 2017

La ședință 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, Bălănesc
Doinița Maria, Ciodaru Iulian Dacian, Circo Aurel Vasile, Dimulescu
Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Frânc Oana Elisabeta,
Gherman Petre Lucian, Gligor Dorin Oliviu, Hirghiduși Ion, Hodor
Petru, Hojda Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Mârza Florin,
Oprișa Ioan Florin, Popa Mircea Marcel, Popa Ovidiu Ioan, Rus Lucian
Ioan, Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier
Ioan Dumitru, Toma Florian, Vlad Ovidiu – consilieri județeni; Stefoni
Dumitru Sorin – secretarul județului.
Lipsește de la ședință domnul consilier județean Popescu
Valentin.
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:
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
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Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului Naţional al
României.
Se intonează Imnul Naţional al României.
Intrucât sunt prezenţi un număr de 30 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
de îndată din data de 12 iunie 2017. Aveţi dreptul să contestaţi
conţinutul proceselor verbale 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
(30).

x
Bobora Mircea Flaviu:
Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul
ordinii de zi, așa cum a fost publicat:
1.
Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a
mandatului de consilier județean al domnului Burlec-Martin Ionel;
2.
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier
județean al domnului Mutulescu Marius;
3.
Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economicomilitare a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului
Județean Hunedoara nr.127/2016;
4.
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de
Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara;
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5.
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse
regulate speciale;
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului
de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului;
7.
Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al Județului Hunedoara;
8.
Proiect de hotărâre privind modificarea prin repoziționare a
coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Reabilitarea
conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a
localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”;
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al
Spitalului Județean de Urgență;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice
specializate de reprezentare a intereselor Consiliului Județean
Hunedoara și ale U.A.T. Județul Hunedoara în justiție;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
județului Hunedoara pe anul 2017;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de
venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de
credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiile
Petroșani, Vulcan, Lupeni și Orașele Petrila, Aninoasa și Uricani în
vederea depunerii proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între
Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea
Jiului”;
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitei de viteză superioară
pe unele sectoare ale DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara pentru
autovehiculele din categoria A și B;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general revizuit
pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 687K: DN 66 (Bretea
Strei) – Silvașu de Jos – Silvașu de Sus – Mănăstirea Prislop,
km.5+100 – 12+275”;
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării
Echipei Intersectoriale Locală privind prevenirea și intervenția în echipa
multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de
violență în familie (EIL) aprobată prin Hotărârea nr.13/2014 a
Consiliului Județean Hunedoara;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în Republica
Populară Chineză a unei delegații a Teatrului Dramatic ”Ion D.Sîrbu”
Petroșani;
20. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui teren din
domeniul public al Municipiului Deva și din administrarea Consiliului
Local al Municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara și
în administrarea Consiliului Județean Hunedoara;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investiție: ”Extindere rețele de apă/apă uzată
Petrila – Petroșani”.
Ultimul punct va fi, ca de obicei, Diverse.
Dacă sunt observaţii în legătură cu ordinea de zi? Dacă
nu sunt, vă supun spre aprobare ordinea de zi, cu modificările propuse:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (30).
x
Bobora Mircea Flaviu:
Doamnelor și domnilor consilieri, mi-am adus aminte că
exact acum un an domnul președinte Nistor Laurențiu a avut o
intervenție chirurgicală și a fost prima ședință pe care, cu extrem de
multe emoții, a trebuit să o conduc. Au fost emoții provenite în primul și
în primul rând din faptul că am conștientizat că sunt într-o echipă cu
oameni extrem de competenți și extrem de profesioniști și era normal
ca emoțiile să mă năpădească într-un asemenea colectiv.
Si pentru că tot mi-am adus aminte de acum un an, vă
anunț că marți 4 iulie vom avea o conferință de presă. Inițial am
anunțat pentru luni, dar am modificat din cauză că luni are loc
depunerea jurământului de către unul din primarii nou aleși într-un
municipiu al județului Hunedoara și e bine să-l onorăm cu prezența.
Deci marți la orele 12 o să avem o conferință de presă în care o să
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facem o scurtă trecere în revistă a ceea ce s-a făcut s-au nu s-a făcut
bine în județul Hunedoara. Dar, pentru a fi în cunoștință de cauză,
vreau să vă spun câteva lucruri pe care le vom discuta în această
conferință de presă.
Primul punct va fi legat de banii atrași de consiliul județean,
de toată echipa de 33 consilieri județeni pentru proiectele pe fonduri
europene. Si este vorba de lucruri care la momentul acesta putem
spune că sunt deja finalizate. Este vorba de 36 milioane euro culoarul
Mureș Nord, e vorba de 7,8 milioane euro pentru drumul HunedoaraCălan, e vorba de reabilitarea termică de 1 milion de euro la cele două
centre de îngrijire și asistență socială de la Petrila și Brad, e vorba de
faptul că ne-am implicat în cele cinci milioane euro atrase de Municipiul
Hunedoara pentru castel. E vorba de atragere de fonduri și pentru
ceea ce am colaborat și am susținut ca și consultanță pentru societățile
subordonate consiliului județean: 90 milioane euro la ApaServ Valea
Jiului, e vorba de faptul că în luna august anul trecut am modificat
master-planul pentru AFIR și putem raporta acum, ca fiind existenți
deja, 12 milioane euro de care vor beneficia 10 uat.
E vorba de implicarea noastră în ceea ce a însemnat
inclusiv mult discutata problemă a deșeurilor, problemă care vă pot
spune cu mâna de suflet că e în spiritul legii, că noi toți abia așteptăm
să fie finalizată licitația mare cu operatorul final. Sunt ridicate pe SEAP
și caietele de sarcini pentru cei patru operatori care vor opera colectare
deșeurilor pe cele patru zone ale județului. Avem ceva probleme și în
data de 12 iulie avem o întâlnire în instanță la Curtea de Apel din Alba
Iulia pentru o contestație; contestație care nu anulează contractul și nu
va opri derularea proceselor de colectare a deșeurilor pe deponeul de
la Bîrcea, derulare care se va face efectiv în sprijinul și în favoarea
cetățenilor județului Hunedoara, pentru a evita orice problemă care
poate să apară datoprită inclusiv a situației de urgență pe care noi am
solicitat-o și am generat-o pentru a rezolva această problemă. Pentru
că, nu vă ascund, sunt societăți specializate în contestații, sunt
societăți care au la momentul acest în portofoliu 17 contestații care
blochează 17 investiții. Dar nu îmi propun să discut treaba asta acum,
dar voi răspunde în conferința de presă la toate întrebările.
Intre 2016 și 2017 au fost finalizați 29,6 km de drum, la alți
35,25 se lucrează acum, iar pe 10,92 au fost demarate lucrări noi. La
capitolul reparații și întreținere am pus în operă – ca să nu zic că am
turnat îmbrăcăminți asfaltice - 97.100 mp de covor asfaltic.
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La Spitalul Județean de Urgență din Deva – aici nu este
numai meritul nostru, al celor din sala asta, ci și al celui care a fost
pentru 6 luni de zile președinte al consiliului județean, vorbesc de
deputatul Nistor Laurențiu, care a demarat negocierile pentru dotarea
blocului operator prin Banca Mondială – am avut două discuții cu
domnul ministru Boboc și m-am temut că o să trebuiască să reluăm
discuțiile, dar după fixarea numelor miniștrilor din guvernul actual am
văzut că nu vom face decât continuarea discuțiilor pentru mesele de
operații și toate instalațiile, pe care le considerăm cele mai importante
și mai costisitoare. Vom genera investiția cu Banca Mondială, pentru a
evita situații de îndatorare a consiliului județean.
La Sanatoriul Brad s-a refăcut și modernizat secția de
oxigenare, care de doi ani nu funcționa, s-a reluat activitatea de
endoscopie bronhică – unicul laborator existent în județul Hunedoara.
La Baia de Criș reparații și achiziții aparatură.
In perioada respectivă ne-am preocupat de incubatorul de
afaceri Simeria și parcul industrial Călan. Am ajuns la situația în care la
Simeria gradul de ocupare e de 22%; sunt trei hale închiriate din cinci,
sunt mai puține birouri, dar sunt foarte multe cereri de închiriere a
birourilor acum, cu ocazia pornirii programului guvernamental de
startup pentru investitorii tineri. La Călan lucrurile arată mult mai bine;
suprafața închiriată e de 35% și continuăm demersurile pentru
închiriere.
Observați că nu fac nicio raportare la trecut sau viitor. Eu
folosesc timpul prezent. Stiu de ce folosesc timpul prezent. Pentru că
timpul prezent evidențiază o anumită preocupare pentru rezolvarea
problemelor unui județ.
Pentru Sarmizegetusa și Ulpia Traiana o să-l rog pe
domnul vicepreședinte Vasilescu să prezinte lucrurile, tot așa, foarte
pe scurt, pentru că în detaliu vom discuta marți. Dar nu vreau să-i dau
cuvântul dânsului înainte de a vă spune că la Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului a existat un anumit mod de
decontare, decontare care a fost găsită ca fiind – folosesc cuvintele
directorului de la Curtea de conturi din Deva – profund ilegală. Asta a
fost motivul pentru care am fixat un regulament și o procedură conform
căreia să decontăm 50% din costurile standard. Decontările merg
relativ greu – vă spun și treaba asta – pentru că decontările se fac și
banii se expediază în condițiile în care ong vine cu documente
justificative pe orice a cumpărat, mai puțin investiții, deși am dat toată
gama de servicii, de utilități de care are nevoie și toate vor fi decontate
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în funcție de această procedură cu 50% din costul standard, cu
condiția să existe documente justificative.
Aș mai puncta câteva lucruri legate de activitatea în
educație. Am susținut financiar și afectiv – lucru care nu s-a mai
întâmplat în alte părți – în Deva, în perioada de care vorbesc, 4
olimpiade la nivel național. De asemenea, s-a înlocuit Opera Nights cu
programul Hunedoara Lirică, cu 6 spectacole din care unul în
Petroșani.
O să vedeți că o să discutăm și de asocierea pentru
proiectul Green Line de transport ecologic în Valea Jiului, care prinde
contur. Următorul obiectiv va fi reabilitarea infrastructurii de termoficare
în Valea Jiului, reabilitare care o să aibă mai multe componente, nu
neapărat numai generarea de căldură pentru locuitorii din Petroșani și
din Vulcan. Avem DALI și avem structura pentru ceea ce înseamnă
demararea achizițiilor pentru reabilitarea Casei de cultură de la
Orăștie. Prin Compania Națională de Investiții s-au demarat
procedurile pentru construirea unui stadion în Hunedoara.
Si nu în ultimul rând, vreau să vă spun că datorită modului
creator în care s-a analizat posibilitatea existenței în Deva și a
transformării municipiului Deva într-un centru univesitar, am avut
discuții cu conducerea ASE București și IMF Timișoara, în primul caz
pentru o clasă de finanțe-contabilitate din toamna asta, iar cu IMF
lucrurile sunt demarate mai profund, având și avizul ARACIS pentru o
clasă de asistenți medicali.
Sunt probleme delicate în două locații. Una e Casa de
cultură de la Hunedoara, locație pe care, din punct de vedere legal, n-o
să putem rezolva decât – părerea mea! Juriștii și colegii mei și
dumneavoastră puteți avea opinii și, categoric, cele legale vor prima,
nu părerea mea – decât dacă vom acționa în instanță. Si tot în instanță
– e aici și directorul de la Teatrul din Petroșani – nu se poate să nu
rezolvăm pe calea asta o pagubă de aproximativ 2.340.000 lei
generată de fosta conducere și depistată de auditul consiliului
județean.
V-am spus și de modificarea master planului și de existența
celor 12.141.359 euro pentru apă și apă uzată. Am ținut să vă spun
treaba asta și să vă rețin 5-6 minute și vă mulțumesc pentru faptul că
mi-ați îngăduit treaba asta.
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I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind încetarea înainte
de termen a mandatului de consilier județean al domnului BurlecMartin Ionel.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă
raportul de avizare al 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 încetarea înainte de
termen a mandatului de consilier județean al domnului Burlec-Martin
Ionel:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea
înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului
Burlec-Martin Ionel, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (30).
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II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier județean al domnului Mutulescu Marius.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Doamna consilier Dunca Victoria Alina prezintă raportul
comisiei de validare.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier județean al domnului Mutulescu Marius:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier județean al domnului Mutulescu Marius, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (30).

Are loc depunerea jurământului, după care domnul consilier
Mutulescu Marius participă la ședință cu drept de vot, astfel încât
numărul consilierilor prezenți în continuare este 31.

III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea
Monografiei economico-militare a Județului Hunedoara, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2016.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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 analiză a asocierii şi colaborării cu
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă
raportul de avizare al 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 actualizarea Monografiei
economico-militare a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2016:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea
Monografiei economico-militare a Județului Hunedoara, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2016, în ansamblul
său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (31).

IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în
Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate
Hunedoara.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală,
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juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în
Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate
Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Bobora Mircea Flaviu:
Art.2 se va adopta prin vot secret. Vă rog să faceți
propuneri pentru desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului
Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de Administrație al Casei
Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara, pentru a fi înscrise în
buletinul de vot.
Rus Lucian Ioan:
O propunem pe doamna Herț-Serbănoiu Nicoleta Roxana.
Toma Florian:
Grupul de consilieri al Partidului Național Liberal, pentru a
avea certitudinea că, prin omisiune, nu există suspiciunea să fie rudă
de gradul întâi cu cineva dintre noi, cei care hotărâm, o propune pe
doamna Stănescu Vetuța.
Bobora Mircea Flaviu:
Acuma, eu vă spun ce înseamnă rudă de gradul întâi, în
condițiile în care nimeni nu m-a întrebat, vicepreședinte fiind, dacă da
sau nu și e foarte bine că ați specificat treaba asta, Stănescu Vetuța să
fie trecută pe buletinul de vot.
După completarea buletinelor de vot și exercitarea votului
secret, comisia de validare procedează la numărarea voturilor și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna Dunca
Victoria Alina, președintele comisiei. Din acesta rezultă că au fost
exprimate valabil un număr de 31 voturi, din care 18 voturi pentru
doamna Herț-Serbănoiu Nicoleta Roxana și 13 voturi pentru doamna
Stănescu Vetuța.
Astfel a fost adoptat articolul 2 din proiectul de hotărâre.
Ultimele două articole vor fi adoptate prin vot deschis:
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-

-

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).
Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre.

V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor
licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de
persoane prin curse regulate speciale.
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
raportul de avizare al 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 atribuirea unor licențe de
traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin
curse regulate speciale:
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).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea
unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean
de persoane prin curse regulate speciale, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (31).

VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
pentru Valea Jiului.
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
raportul de avizare al 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 Regulamentului
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
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Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
pentru Valea Jiului, 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 modificarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului
Hunedoara.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul de avizare al 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 modificarea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
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Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului
Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (31).

VIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea prin
repoziționare a coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică
”Reabilitarea 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:
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul de avizare al 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 modificarea prin
repoziționare a coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică
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”Reabilitarea conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu
apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”:
Domnul consilier județean Felciuc Eduard nu participă la
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 30.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
prin repoziționare a coridorului de expropriere al lucrării de utilitate
publică ”Reabilitarea conductă de aducțiune apă tratată pentru
alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (30).

IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului
de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Hunedoara.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
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Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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 analiză a asocierii şi colaborării cu
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de
funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- 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
statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (31).

X.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului
de funcții al Spitalului Județean de Urgență.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de
funcții al Spitalului Județean de Urgență:
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Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
S-a alăturat plenului domnul consilier județean Magheru
Dan Adrian, astfel încât numărul voturilor consilierilor prezenți în
continuare este 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
statului de funcții al al Spitalului Județean de Urgență, 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
achiziției de servicii juridice specializate de reprezentare a intereselor
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Consiliului Județean Hunedoara și ale U.A.T. Județul Hunedoara în
justiție.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 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
raportul de avizare al 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 achiziției de
servicii juridice specializate de reprezentare a intereselor Consiliului
Județean Hunedoara și ale U.A.T. Județul Hunedoara în justiție:
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
achiziției de servicii juridice specializate de reprezentare a intereselor
Consiliului Județean Hunedoara și ale U.A.T. Județul Hunedoara în
justiție, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (32).
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XII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului județului Hunedoara pe anul 2017.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 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
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului județului Hunedoara pe anul 2017:
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
rectificării bugetului județului Hunedoara pe anul 2017, în ansamblul
său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (32).
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XIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor
instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean
Hunedoara.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul de avizare al 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 2017 ale unor instituții publice
aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara:
Domnul consilier județean Mutulescu Marius nu participă la
adoptarea acestui proiect de hotătâre, 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?
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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 pe anul 2017 ale unor
instituții publice 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).

XIV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2017 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul de avizare al 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
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virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2017 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2017 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu,
în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (32).

XV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu
Municipiile Petroșani, Vulcan, Lupeni și Orașele Petrila, Aninoasa și
Uricani în vederea depunerii proiectului ”Linie verde de autobuze
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green
Line Valea Jiului”.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.
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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 județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Antal Liviu Marius:
Aș dori să fac o intervenție, dacă se poate. Aș dori să atrag
atenți că, așa cum arată acum acordul de asociere, conform Ghidului
solicitantului, el nu este eligibil.
Bobora Mircea Flaviu:
Ai dreptate, că există un punct, pe care și eu l-am sesizat,
vizavi de ce înseamnă lider.
Antal Liviu Marius:
Liderul și chiar și asocierea cu consiliul județean.
Bobora Mircea Flaviu:
Corect. Si trebuie să discutăm aspectul ăsta, pentru că lider
de asociere e obligația noastră să respectăm ad literam ghidul, că altfel
ne dăm cu stângul în dreptul singuri. Si e clar că în ghid e stipulat că
lider de asociere trebuie să fie ...
Antal Liviu Marius:
Orașul cu cel mai mare număr de locuitori.
Bobora Mircea Flaviu:
Mulțumesc mult de observație, știam și am și discutat
treaba asta.
Andronache Daniel Costel:
Dacă-mi permiteți să intervin, discuția asta am avut-o cu cei
șase primari ai uat din Valea Jiului, am analizat și noi această variantă.
La acel moment așa s-a hotărât, ca municipiul Vulcan să fie lider de
asociere. După ce pornim, vom avea grijă să respectăm tot ce scrie în
ghidul de finanțare. Oricum, această asociere, ca să poată fi
funcțională, va duce la o transformare în ADI și vom respecta tot ceea
ce presupune. Dar așa este.
Bobora Mircea Flaviu:
Chiar eram curios dacă mă trage cineva de ureche. Mersi.
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Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiile
Petroșani, Vulcan, Lupeni și Orașele Petrila, Aninoasa și Uricani în
vederea depunerii proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între
Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea
Jiului”:
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
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu
Municipiile Petroșani, Vulcan, Lupeni și Orașele Petrila, Aninoasa și
Uricani în vederea depunerii proiectului ”Linie verde de autobuze
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green
Line Valea Jiului”, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (32).
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XVI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea limitei de
viteză superioară pe unele sectoare ale DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara
pentru autovehiculele din categoria A și B.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul de avizare al 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 stabilirea limitei de viteză
superioară pe unele sectoare ale DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara pentru
autovehiculele din categoria A și B:
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
limitei de viteză superioară pe unele sectoare ale DJ 687 Sântuhalm28

Hunedoara pentru autovehiculele din categoria A și B, în ansamblul
său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (32).

XVII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare
DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei) – Silvașu de Jos – Silvașu de Sus –
Mănăstirea Prislop, km.5+100 – 12+275”.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul de avizare al 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 devizului
general revizuit pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 687K:
DN 66 (Bretea Strei) – Silvașu de Jos – Silvașu de Sus – Mănăstirea
Prislop, km.5+100 – 12+275”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare
DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei) – Silvașu de Jos – Silvașu de Sus –
Mănăstirea Prislop, km.5+100 – 12+275”, 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 aprobarea
modificării și completării Echipei Intersectoriale Locale privind
prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în
situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie (EIL)
aprobată prin Hotărârea nr.13/2014 a Consiliului Județean Hunedoara.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă
raportul de avizare al 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 modificării și
completării Echipei Intersectoriale Locale privind prevenirea și
intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență
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asupra copilului și de violență în familie (EIL) aprobată prin Hotărârea
nr.13/2014 a Consiliului Județean 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).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
modificării și completării Echipei Intersectoriale Locale privind
prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în rețea în
situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie (EIL)
aprobată prin Hotărârea nr.13/2014 a Consiliului Județean Hunedoara,
în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (32).
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XIX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
deplasării în Republica Populară Chineză a unei delegații a Teatrului
Dramatic ”Ion D.Sîrbu” Petroșani.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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 analiză a asocierii şi colaborării cu
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.
Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă
raportul de avizare al 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 deplasării în
Republica Populară Chineză a unei delegații a Teatrului Dramatic ”Ion
D.Sîrbu” Petroșani:
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).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
deplasării în Republica Populară Chineză a unei delegații a Teatrului
Dramatic ”Ion D.Sîrbu” Petroșani, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (32).

XX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii
unui teren din domeniul public al Municipiului Deva și din administrarea
Consiliului Local al Municipiului Deva în domeniul public al Județului
Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean Hunedoara.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul de avizare al 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 solicitarea trecerii unui
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teren din domeniul public al Municipiului Deva și din administrarea
Consiliului Local al Municipiului Deva în domeniul public al Județului
Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean 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).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind solicitarea
trecerii unui teren din domeniul public al Municipiului Deva și din
administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva în domeniul public
al Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean
Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (32).

XXI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: ”Extindere rețele
de apă/apă uzată Petrila – Petroșani”.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
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înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,
precum şi gospodărirea resurselor naturale.
Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă
raportul de avizare al 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 studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investiție: ”Extindere rețele de apă/apă
uzată Petrila – Petroșani”:
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 prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: ”Extindere rețele
de apă/apă uzată Petrila – Petroșani”, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (32).

x
Toma Florian:
Domnule președinte, la începutul ședinței ne-ați prezentat
un listing consistent privind proiectele pregătite pentru a fi depuse sau
chiar depuse spre finanțare pentru exercițiul financiar 2014-2020.
Astăzi sigur că se impune să aruncăm o privire retrospectivă și asupra
a ceea ce a fost mai puțin plăcut în acest an de mandat. Aș vrea să
aduc în atenție faptul că, în urmă cu un an de zile, în acest for,
președintele de atunci al consiliului județean, astăzi deputat, ne
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prezenta o situație reală, imputabilă sau neimputabilă cuiva, privind
unele aspecte negative din bucătăriile Spitalului Județean din Deva și a
Sanatoriului din Geoagiu, motiv pentru care, la vremea respectivă, s-a
luat decizia schimbării managerilor acestor unități sanitare.
Astăzi, presa „răutăcioasă” ne prezintă o conviețuire veselă
între șobolani și pacienții de la secția de pediatrie, constatând că
aceste viețuitoare trăiesc bine mersi în această locație. Si, în loc să
luăm deciziile care s-ar fi impus în această situație ... sigur, manager
nu mai avem la Spitalul Județean din Deva, dar avem un director
medical, care, culmea sau ironia sorții, pentru aceste lucruri minunate
care se întâmplă la Spitalul de pediatrie, este ales și primește distincția
de cetățean de onoare al municipiului Deva. Sigur, constatăm o dublă
măsură: când cineva nu ne convine, îl aruncăm la coșul de gunoi; când
cineva este de-al nostru, îl ridicăm la rang de cetățean de onoare.
Constatăm, tot în acest an de interimat, o perioadă de
incertitudine la conducerea executivă, la conducerea managerială a
spitalelor din Deva și din Geoagiu. Fără număr, fără număr, cum ar
spune un clasic în viață, avem interimat peste interimat la cele două
spitale, fără ca măcar persoanele pe care le numim pe aceste funcții în
perioada de interimat să îndeplinească concițiile legale pentru a ocupa
aceste posturi, jucându-ne de-a alba-neagra cu aceste funcții extrem
de importante în viața oricărei comunități. Nu știm care este cauza
pentru care aceste posturi de manager sunt scoase la concurs, pe
urmă se renunță la scoaterea lor la concurs, regulamentele se schimbă
peste noapte, aceste criterii arbitrare se coboară până la nivel de șef
de serviciu.
O asemenea atitudine nu cred că trebuie să ne fie
caracteristică și nu cred că trebuie să continue pe mai departe, dacă
nu se urmărește cumva un singur scop și anume că persoanele care
se prezintă la concurs sau persoanele care trebuie să ocupe aceste
funcții să îndeplinească un anumit criteriu, pe care noi nu-l cunoaștem,
nu neapărat un criteriu profesional. Să nu-mi spună mie cineva că în
sistemul sanitar din județul Hunedoara nu există oameni extrem de
bine pregătiți, care să poată ocupa aceste posturi! Dar, probabil, acele
persoane, acele personalități, nu îndeplinesc un alt criteriu, pe care noi
nu-l cunoaștem și trebuie să ni-l spună cei care-l cunosc.
Si, sigur, putem să continuăm cu exemplele, dar vreau să
mă opresc în intervenția mea doar la Spitalul Județean Deva și vreau
să vă reamintesc că secția de boli de plămâni - ca să spunem simplu și
pe înțelesul tuturor – este închisă de o lună de zile. Acum 30 de zile, în
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această sală, ne-ați solicitat votul pentru alocarea sumelor necesare
pentru reparații la aceste saloane, ele fiind închise încă de atunci.
Spuneați că avem constructorul pregătit, că este la poarta unității
sanitare, urmând să înceapă lucrul. Astăzi, după 30 de zile, ușile
saloanelor sunt tot închise, constructorul este la plajă pe undeva prin
Miami, banii sunt alocați, iar pacienții stau bine-mersi acasă sau
înghesuiți în saloane care nu îndeplinesc condițiile de rigoare. Sigur
că, dacă s-ar transfera la județul Hunedoara criteriile lui Vîlcov de la
București, cu siguranță am fi avut la nivel de județ, în urma analizei
activității manageriale de la consiliul județean, o nouă soluție și cea
care s-a impus la guvernul Grindeanu.
Mulțumesc pentru că m-ați ascultat, domnule președinte,
mă opresc aici. E bine că ne lăudăm cu lucrurile bune, dar e și mai
bine să nu le uităm pe cele rele.
Bobora Mircea Flaviu:
Domnule consilier, spre surprinderea dumneavoastră, o să
vă mulțumesc pentru interpelare. Pentru că, la remarca
dumneavoastră vizavi de presa „răutăcioasă” – cu ghilimelele de
rigoare – vreau să vă spun că eu nu o vizualizez așa. Eu mă gândesc
că rolul presei este să fie obiectivă.
Am două remarci de făcut, care-s normale, pentru că au
fost legate de mine. Să știți că am rugat extrem de multe personalități
să se înscrie la concursul de manager. Am avut discuții, dacă nu mă
înșel, cu patru medici, din tot spectrul politic. La un moment dat
discutasem cu unul – nu-i dau numele - și am fost sesizat că-i prieten
cu nu știu ce doamnă; dar eu îl apreciez în mod deosebit, abstracție
făcând de prieteniile lui cu o doamnă sau cu alte doamne. Sau cu alți
domni. Nici nu mă interesează treaba asta. A fost un refuz din partea
mai multor oameni, pe care nu vreau să-i nominalizez.
La capitolul șobolani e un filmuleț, dar vreau numai la
capitolul ăsta să vă spun două lucruri. S-a văzut acolo cum îi dădea
cineva de mâncare, în fine, ăștia pot să vină. E o particularitate a curții
de la pediatrie: nu poate fi pusă otravă, pentru că copiii nu poți garanta
că sunt extrem de bine supravegheați și atunci au un sistem – vă rog
să mă credeți că m-am ocupat atunci, în seara aia, de problemă – de
curse care se pun în diverse locuri. Deratizarea se face, conform
contractului, din două în două luni sau ori de câte ori e nevoie. După ce
a apărut filmul, să știți, la două ore, era firma de deratizare în curtea
pediatriei. Eu nu vreau – repet – să apăr pe nimeni în treaba asta, ci
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vreau să vă spun adevăratul film al lucrurilor. Deci la două ore era
firma de deratizare acolo.
Referitor la pneumologie - și aveți dreptate – am vrut la un
moment dat să încredințez direct lucrările, fiind solicitată și aprobată de
dumneavoastră treaba asta. Ni s-a spus că legal este să se pună pe
site-ul spitalului și să vedem cine se oferă să vină. Vă rog să mă
credeți că la capitolul ăsta, în momentul când un jurist îmi spune că e
legal să se facă așa, eu nefiind un expert în treaba asta și discutând și
cu alți juriști, am considerat că e bine să se facă așa. S-a făcut, n-a
venit nimeni, acuma o să fie selectată firma și o să se demareze
lucrările la pneumologie.
Dar – repet – lucrurile rele sunt lucruri care trebuie
menționate și care nu fac altceva decât să ducă la îmbunătățirea
activității acestei echipe formate din 33 de oameni, așa cum vă
spuneam la început, pe care eu îi vizualizez responsabili și cu
expertiză în dom,eniile lor de activitate. Iar acum e concurs. Au fost
două concursuri. Pe dumneavoastră, pe bună dreptate, vă deranjează;
pe mine mă înnebunește sistemul ăsta de a nu găsi om care să
răspundă efectiv de activitate. Iar interimatul nu e tocmai ilegal, pentru
că Berceanu are studii de lungă durată care se echivalează cu un
masteratf, dar asta-i o problemă de detaliu juridic. Oricum, vă
mulțumesc pentru analiză. Domnul vicepreședinte Andronache!
Andronache Daniel Costel:
N-am vrut să deschid acest subiect, dar două remarci vă
rog să-mi dați voie să fac. Dumneavoastră ne reproșați nouă starea de
la pediatrie și de la TBC, ca și când noi am fi creat-o. Totuși, ați condus
această unitate și ați coordonat-o timp de 12 ani. Nu cred că de anul
trecut și până acum s-au distrus cele două secții. Gândiți-vă bine ce ați
făcut și nu vreau, domnule consilier, să intrăm în dialog, pur și simplu
am vrut să ..
Toma Florian:
Dar vă uitați la mine și nu cred că sunt persoana care
trebuie; uitați-vă în altă parte!
Staier Ioan Dumitru:
Domnule consilier, sunteți PNL, iar colegul dumneavoastră
a fost ani de zile director la spital.
Andronache Daniel Costel:
Vizavi de persoanele competente din sistemul medical, numi amintesc ca dumneavoastră, în doisprezece ani, să le fi selectat
foarte bine și să fie din sistemul medica cei care au manageriat
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spitalul. Poate – nu știu! – domnul Laza sau domnul Didilescu să fi fost
din sistemul medical; dumneavoastră știți mai bine. Asta am vrut să
completez, pentru că am vrut să fie lucrurile clare.
Gligor Dorin Oliviu:
Vreau să fac doar o singură precizare. Dacă l-ați întrebat
pe colegul Toma, doctorul Dan Florea a fost managerul Spitalului
Deva, pus de echipa din care Toma făcea parte la momentul respectiv.
Așa, ca să nu le mai băgați toate într-o oală, să vă legitimați într-o
analiză care, din păcate, nu nouă, cred că hunedorenilor le spune prea
puțin.
Andronache Daniel Costel:
Aveți perfectă dreptate, nu vreau să intrăm într-un dialog,
domnule consilier, dar calculați anii când au condus unii și când a
condus doctorul Florea! Si o să vedeți că sunt niște diferențe.
Stănescu Vetuța:
Dacă-mi permiteți să intervin și eu, pentru că tot este vorba
despre o instituție în care am lucrat atâția ani. Am plecat în 2015 din
Spitalul Județean de Urgență Deva și l-am lăsat cu facturile achitate la
zi. In acest moment, Spitalul Județean de Urgență știm cu toții că se
găsește într-o gaură financiară fantastică. Dar nu despre asta vreau să
vorbim. Vreau să vorbim despre concursurile de manager despre care
vorbiți dumneavoastră și spuneți că ați vorbit cu X, cuY. Cred că un
concurs de manager se bazează pe niște criterii foarte clare, stabilite
prin niște ordine de ministru și legislația aferentă. Nu cred că trebuie să
vorbim și să convingem pe nimeni să participe la un concurs. Trebuie
să demonstrăm că acel concurs se derulează într-un mod transparent
și legal.
Legat de dubla măsură despre care vorbea colegul meu, nu
ne-a spus nimic, a întrebat. In urmă cu un an de zile ați decis că
managerul care conducea spitalul la acel moment nu era competitiv,
nu era competent pentru că nu era apă caldă la bucătărie sau pentru
că, eu știu?, se zugrăvea într-o parte a bucătăriei, iar în altă parte se
gătea mâncarea pentru bolnavi. S-a demonstrat în acel moment că nu
a existat nicio infecție nozocomială, n-a existat niciun pacient cu
probleme, dar managerul a trebuit să plece. In acest moment
conviețuiesc șobolanii cu copiii, dar nu luăm niciun fel de atitudine.
Spunem că este ...
Staier Ioan Dumitru:
Domnule președinte, vă rog să întrerupeți ședința! Am gătat
ședința, nu putem asculta povești de adormit copiii aici!
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Stănescu Vetuța:
Noi am avut tot respectul față de dumneavoastră și v-am
ascultat de fiecare dată.
Staier Ioan Dumitru:
La Geoagiu a furat, la Deva au fost furturi. Peste tot au fost
furturi, doamnă, ați uitat!
Stănescu Vetuța:
Nu v-am întrerupt niciodată, domnule consilier, e vorba de
respectul pe care ni-l arătăm fiecare unul altuia. Mulțumesc!
Bobora Mircea Flaviu:
Da, doamna Stănescu, mulțumesc mult! Doamna consilier
Frânc!
Frânc Oana Elisabeta:
Eu aș dori să supun atenției dumneavoastră un proiect care
a apărut săptămâna trecută în spațiul public, prin presa locală. Cred că
este un proiect care poate ajuta la dezvoltarea turismului în județul
Hunedoara și dat fiind faptul că a apărut, așa cum am spus, în presa
locală, îl supun și atenției dumneavoastră, dar și colegilor mei. Vă voi
trimite și pe mail prezentarea acestuia pe scurt, urmând ca
dumneavoastră să-l analizași și, dacă considerați că este oportun, să-l
și implementați.
Ne confruntăm, cu situația turiștilor care nu rămân în județul
Hunedoara, deoarece – din păcate – nu există facilități pentru acești
turiști. Principalul scop al acestui card a fost atragerea turiștilor și
ghidarea acestora către zone sau către atracții care sunt mai puțin
cunoscute. Am fost acum câtăva vreme și am vizitat – sper să nu fi
omis ceva – aproape toate obiectivele turistice din județul Hunedoara
și, din păcate, multe dintre ele nu sunt cunoscute și, mai rău decât atât,
multe dintre ele se află în stare de degradare.
Eu am gândit acest proiect împărțit pe patru axe, datorită
interesului pe care turiștii îl manifestă pentru acest județ. Si avem un
turism religios, un turism maghiar, unul istoric și unul sportiv. Inainte de
ședință am vizitat și site-ul ADEH - instituție subordonată consiliului
județean. Intr-adevăr, sunt evidențiate undeva în jur de 15 obiective
turistice, probabil cele mai importante ale județului Hunedoara, însă
cele care nu sunt cunoscute nu sunt prezentate pe acest site. Cred că
ar trebui să legăm aceste axe turistice pentru că, de exemplu, un turist
care vine să viziteze Mănăstirea Prislop, foarte bine ar putea să
viziteze și gorunul părintelui Arsenie boca din curtea Colegiului Avram
Iancu din Brad. Sau ar putea să viziteze casa memorială.
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Eu am să vă trimit pe mail, ca să nu insist și ca să nu
plictisesc, toate aceste axe turistice, urmând ca – în parteneriat cu
unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află obiective
turistice, dar nu numai, ci și cu societățile comerciale cu profil de
alimentație publică și de cazare – să vedem dacă se poate implementa
acest proiect, astfel încât să încercăm să menținem turiștii mai mult de
o zi în județul Hunedoara. Astfel, atât agențiile de turism, cît și unitățile
de cazare și restaurantele ar avea de câștigat în urma acestui proiect.
Vă mjulțumesc!
Bobora Mircea Flaviu:
Si eu vă mulțumesc și vă spun că acum o săptămână,
pare-mi-se, am avut o discuție în Valea Jiului pentru susținerea
turismului ca alternativă și prelungirea vieții turistice în zonele
muntoase.
Frânc Oana Elisabeta:
Da, cred că este păcat ca turiștii care vizitează județul
Hunedoara să înnopteze în Sibiu, în Timișoara sau în alte localități
apropiate.
Bobora Mircea Flaviu:
Mulțumesc, doamna consilier. Eu vă urez concediu plăcut,
pentru că sunt lunile iulie și august, specifice concediilor, și sperăm că
ne vedem cu toții cu bine în septembrie, în viață și cu parte din
observațiile pe care mi le-ați făcut remediate. Mulțumesc mult de tot.
Si aș mai vrea să vă spun un lucru, tot legat de turism.
Luni, la orele 1400, vine televiziunea națională chineză aici, să facă un
film despre județul Hunedoara. Si o să ne trezim cu vreo 40 de mii de
chinezi în următoarea perioadă.
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările
ședinței.
PRESEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora
SECRETAR AL JUDETULUI,
Dumitru Sorin Stefoni
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