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PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 28 iulie 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, 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, Mutulescu Marius, Oprișa 
Ioan Florin, Popa Mircea Marcel, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, 
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. 
    Lipsesc de la ședință domnii consilieri Suciu Ancuța Elena 
și Iovănescu Alin Cosmin (concedii de odihnă). 
    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 

1 
 



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 
ordinară din data de 30 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 acordarea unor Diplome de excelență; 
2. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul II 
2017; 
3. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara 
pe trimestrul II 2017; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării, virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 
2017, precum și modificarea programului de investitii, anexă la buget, 
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ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
6. Proiect de  hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în  Consiliul de administrație  al 
Centrului de Pedagogie Curativă Simeria  pentru anul şcolar 2017 – 
2018; 
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate 
al Consiliului Județean Hunedoara; 
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din familia ocupațională 
”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara; 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Publice 
de Evidență a Persoanelor Hunedoara; 
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul din cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a 
Județului Hunedoara; 
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont 
Hunedoara; 
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul din cadrul Serviciului Public de Administrarea a 
Monumentelor Istorice;  
13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 
regulate speciale; 
14. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.102/2016; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general revizuit 
pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara; 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale, Temei 
de proiectare și a Devizului general pentru obiectivul: ”Reparații 
capitale la Spitalul Județean de Urgență Deva – Secția Pediatrie”;  
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional 
la Contractul de servicii nr.5323/2017; 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru 
obiectivul: ”Reparații curente acoperiș Corp vechi la clădirea Teatrului 
Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani; 
19. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor norme de 
funcționare a Parcului de Afaceri Simeria, cu modificările și 
completările ulterioare. 
    In conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016, vă rugăm să aprobați 
completarea ordinii de zi cu încă trei proiecte de hotărâre: 
20. Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de excelență 
absolvenților din județul Hunedoara care au obținut media generală 10 
la examenul de Evaluare națională 2017; 
21. Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de excelență 
profesorilor coordonatori ai elevilor cu rezultate deosebite la 
examenele de Bacalaureat și Evaluare națională 2017; 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului 
Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani; 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență 
Deva. 
    De asemenea, vă rugăm să fiți de acord cu modificarea 
ordinii proiectelor din ordinea de zi, astfel încât cele trei proiecte privind 
acordarea unor diplome de excelență să fie discutate primele. 
    Ultimul punct va fi, ca de obicei, Diverse. 
    S-a alăturat plenului și domnul consilier județean Ciodaru 
Iulian Dacian, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în 
continuare este 31. 
           Dacă  sunt  observaţii  în legătură cu ordinea de zi 
propusă? Dacă nu sunt, v-o supun spre aprobare: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (31) 
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I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unor 
Diplome de excelență absolvenților din județul Hunedoara care au 
obținut media generală 10 la examenul de evaluare națională 2017. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Inainte de a-l supune aprobării dumneavoastră, țin să vă 
fac o precizare. Am văzut că media a catalogat acțiunea noastră ca 
fiind o acțiune de decernare a unor diplome „second hand”. Eu vă spun 
că nu sunt „second hand”; nu le-am luat de la cineva, am șters numele 
și am trecut un alt nume. Dar catalogarea lor ca diplome „second hand” 
a fost făcută în ideea că consiliul județean nu acordă și stimulente 
financiare elevilor. 
    Eu am explicat că obiectivul nostru este acela de a fi 
obedienți vizavi de un singur lucru: respectarea legalității și a legilor, nu 
interpretarea lor. Noi avem un diferend cu Camera de conturi vizavi de 
acordarea unor stimulente financiare. Faptul că am avut dreptate, 
faptul că lucrul acesta a stat în atenția noastră și nu numai a noastră îl 
constituie Proiectul de hotărâre de guvern privind acordarea de 
stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la 
Evaluarea națională 2017 – pentru absolvenții clasei a VIII-a și la 
examenul de Bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2017. Proiectul de 
hotărâre este pus spre consultare publică și sunt convins că va fi 
adoptat în cel mai scurt timp. Si atunci, dacă ar fi existat temeiul legal 
să se acorde aceste stimulente financiare, nimeni nu ar fi inițiat un 
asemenea proiect de hotărâre de guvern.Tin să menționez că guvernul 
Partidului Social-Democrat din România va adopta această hotărâre. 
Si țin să mai subliniez că preocuparea pentru ceea ce înseamnă 
stimularea oamenilor cu inteligență și muncă este constantă și la nivel 
de guvern al Partidului social-Democrat din România, condus de Mihai 
Tudose. 
    Si acum să vă citesc proiectul de hotărâre de guvern: 
Art.1:  Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de - și 
aici noi am fi greșit, pentru că propunerea era pentru diplomene de 
bacalaureat, dar o să vedeți la punctul doi unde am fi greșit – 1.000 lei 
fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obiținut media 10 la 
Evaluarea națională, pentru absolvenții clasei a VIII-a din 2017. 
Art.2:  Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 
3.000 lei – aici am fi greșit, pentru că propunerile au fost de 1.000 lei – 
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fiecărui absolvent de liceu care a obținut media 10 la examenul 
național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017. 
Art.3:  Sumele necesare pentru acordarea stimulentelor financiare 
prevăzute la art.1 și 2 se alocă din bugetul aprobat pe anul 2017 
Ministerului Educației Naționale, titlul 5702 – ajutoare sociale, capitolul 
6501 – invățământ. 
Art.4:  Lista beneficiarilor stimulentelor financiare prevăzute la art.1 și 2 
și modalitatea de acordare a acestora se aprobă prin ordin al 
Ministrului Educației Naționale. 
    Deci, doamnelor și domnilor, vor primi și stimulente 
financiare, conform unei hotărâri de guvern, atât elevii care au obținut 
10 la Evaluarea națională, cât și elevii care au obținut 10 la 
Bacalaureat. Stiam de chestia asta și am zis că e bine să v-o aduc la 
cunoștință, astfel încât eventualele critici la capitolul diplome „second 
hand” să fie considerate ca o greșeală, o chestie care nu se 
cantonează decât în zona acuzațiilor nefondate. 
    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.  
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 acordarea unor Diplome 
de excelență absolvenților din județul Hunedoara care au obținut media 
generală 10 la examenul de evaluare națională 2017:    
    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: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.10: 

- 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 acordarea 
unor Diplome de excelență absolvenților din județul Hunedoara care au 
obținut media generală 10 la examenul de evaluare națională 2017, în 
ansamblul său:    

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (31). 
    Are loc înmânarea diplomelor. 
 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unor 
Diplome de excelență. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Este vorba despre cele două eleve care au obținut nota 10 
la examenul de Bacalaureat. 
    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.  
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 acordarea unor Diplome 
de excelență: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea 
unor Diplome de excelență, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (31). 
    Are loc înmânarea diplomelor. 
 
 
 
 

III. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unor 
Diplome de excelență profesorilor coordonatori ai elevilor cu rezultate 
deosebite la examenele de Bacalaureat și Evaluare națională 2017. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Dânșii sunt cei fără de care – cu responsabilitate v-o 
spunem – nu ați fi putut obține aceste rezultate. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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      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.  
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 acordarea unor Diplome 
de excelență profesorilor coordonatori ai elevilor cu rezultate deosebite 
la examenele de Bacalaureat și Evaluare națională 2017: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea 
unor Diplome de excelență profesorilor coordonatori ai elevilor cu 
rezultate deosebite la examenele de Bacalaureat și Evaluare națională 
2017, în ansamblul său: 

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

 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean 
Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe 
trimestrul II 2017. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 analiza și aprobarea 
execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean 
Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe 
trimestrul II 2017:  
    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). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean 
Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe 
trimestrul II 2017, în ansamblul său:  

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Județean Hunedoara pe trimestrul II 2017. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 analiza și aprobarea 
execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean 
Hunedoara pe trimestrul II 2017: 
    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 analiza și 
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Județean Hunedoara pe trimestrul II 2017, 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 virărilor 
de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2017. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 aprobarea virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2017: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara 
pe anul 2017, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2017, precum și modificarea programului de investitii, 
anexă la buget, ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
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sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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, 
virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2017, precum și modificarea programului de investitii, anexă la 
buget, ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului 
Judeţean 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? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2017, precum și modificarea programului de investitii, 
anexă la buget, ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara, în ansamblul său: 

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

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
administrație  al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria  pentru anul 
şcolar 2017 – 2018. 
    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.  
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
administrație  al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria  pentru anul 
şcolar 2017 – 2018: 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Primul articol se va adopta prin vot secret. Vă rog să faceți 
propuneri, pentru a fi înscrise în buletinele de vot. 
    Felciuc Eduard: 
    Domnule președinte, îmi permiteți să fac o propunere?  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, vă rog! 
  Felciuc Eduard: 
    Doamna Stanca Emilia. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Stanca Emilia face parte din sectorul juridic al consiliului 
județean și cred că dânsa este chiar din Simeria. Dacă sunt alte 
propuneri? Nu sunt. Să trecem la exercitarea votului! 
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    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 pentru doamna 
Stanca Emilia Olimpia 29 voturi. 
    Astfel a fost adoptat articolul 1 din proiectul de hotărâre. 
    Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30 – domnul Staier 
Ioan Dumitru lipsește temporar din sala de ședințe) 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor 
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul 
de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Aici vreau numai un lucru să vi-l fac cunoscut, ca o 
remarcă, nu neapărat doar doamnelor și domnilor consilieri, ci pentru 
toată lumea. Am ajuns în faza în care salariile conțin toate sporurile. 
Nu mai există sporuri. Este un deziderat al organismelor de orice fel 
care se doresc performante. Mulțumesc mult. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
precum şi gospodărirea resurselor naturale. 
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    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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 salariilor de 
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul 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? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

18 
 



    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 
din aparatul 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 stabilirea salariilor 
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din familia 
ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Aici există două amendamente, care au ținut cont de 
observațiile care au fost făcute ieri, în ședințele comisiilor de 
specialitate. Am făcut o analiză, împreună cu aparatul de specialitate. 
Oricum, la rectificarea bugetului, ei vor trebui să primească niște bani. 
Si, în afară de asta, ne luăm angajamentul ca suportul consiliului 
județean să fie cât este necesar ca, la final, să ne încadrăm în ceea ce 
înseamnă obligația noastră, ca și coordonatori ai dânșilor, de încadrare 
cu strictețe în bugetul propriu. Eu vă mulțumesc pentru înțelegere, vă 
mulțumesc pentru ceea ce au însemnat discuțiile în comisii și – în 
modul cel mai deschis – vă reiterez că executivul și cei 18 consilieri 
PSD nu consideră niciodată că majoritatea de care dispunem poată să 
impună inepții. Si ținem cont de ceea ce înseamnă oportunitatea unor 
propuneri, din orice parte, noi angajându-ne să facem administrație  și 
nu politică. Mulțumesc mult! 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
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    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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 salariilor de 
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din familia 
ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 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? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
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    Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 
din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor 
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
Direcției Publice de Evidență a Persoanelor Hunedoara. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Si acest proiect de hotărâre a ținut cont de observații, de 
data asta din cealaltă parte. Trebuie să mulțumesc și stângii pentru 
propunerile pe care le-a făcut. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    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. 
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      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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 salariilor de 
bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
Direcției Publice de Evidență a Persoanelor 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? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual 
din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor Hunedoara, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor 
de bază pentru personalul din cadrul Agenției de Dezvoltare 
Economico-Socială a Județului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 salariilor de 
bază pentru personalul din cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-
Socială a Județului Hunedoara: 
    Domnul consilier Staier Ioan Dumitru nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 30. 
     Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- 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). 
    Toma Florian: 
    Domnul Staier de ce nu votează? 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnul Staier e mai abil politician decât mine. Si vreau să 
vă spun că atâta vreme cât se caută tot timpul vinovății și acolo unde 
nu sunt – nu neapărat de dumneavoastră – e bine să-și ia măsuri de 
precauție. 
    Stănescu Vetuța: 
    Dar ce are RAR cu ADEH? 
    Staier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, nu vreau să dau explicații, că nici eu 
nu le-am cerut niciodată să motiveze de ce nu votează. Nu înțeleg de 
ce atâtea comentarii pe tema asta. 
     Gligor Dorin Oliviu: 
    Domnule președinte, am întrebat în virtutea faptului că ați 
afirmat că faceți administrație, nu politică. Ori sensul real al activității 
noastre de aici, ca și consilieri județeni, este votul. Eu cred că e normal 
ca cei ce se abțin să explice. Pentru că vin aici compatibili și, după o 
lună, apare o problemă de intersecție, după două luni apare altă 
problemă de intersecție. Si, poate, de data asta „administrative”. 
Despre asta e vorba. Normal e votul, nu abținerea. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Eu am priceput, domnule Gligor. 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea 
salariilor de bază pentru personalul din cadrul Agenției de Dezvoltare 
Economico-Socială a Județului Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
 
 
 
 

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor 
de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean 
Salvamont Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 salariilor de 
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bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean 
Salvamont Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea 
salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public 
Județean Salvamont Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor 
de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public de 
Administrarea a Monumentelor Istorice. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
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    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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 salariilor de 
bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Administrarea a 
Monumentelor Istorice: 
   Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu cu unanimitate de voturi (31). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea 
salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public de 
Administrarea a Monumentelor Istorice, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XV. 
 

     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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind completarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.102/2016. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 completarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.102/2016: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind completarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.102/2016, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general revizuit pentru unele obiective de investiții ale 
Consiliului Județean Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    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 judeţean Circo Aurel Vasile 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 unele obiective de investiții ale Consiliului 
Județean Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general revizuit pentru unele obiective de investiții ale 
Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale, Temei de proiectare și a Devizului general pentru 
obiectivul: ”Reparații capitale la Spitalul Județean de Urgență Deva – 
Secția Pediatrie”. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Este vorba despre etapa a doua, pentru că prima etapă s-a 
făcut în anul trecut, respectiv mansarda și etajul doi. In etapa asta o să 
facem etajul unu și parterul, fără a interveni substanțial - pentru 
reducerea costurilor facem treaba asta - la ceea ce înseamnă fațadă. 
Pentru că activitatea spitalicească se desfășoară în interior și, dacă 
interiorul e ireproșabil, lucrurile vor fi bune. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    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 judeţean Circo Aurel Vasile 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 Notei 
conceptuale, Temei de proiectare și a Devizului general pentru 
obiectivul: ”Reparații capitale la Spitalul Județean de Urgență Deva – 
Secția Pediatrie”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Notei conceptuale, Temei de proiectare și a Devizului general pentru 
obiectivul: ”Reparații capitale la Spitalul Județean de Urgență Deva – 
Secția Pediatrie”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui act adițional la Contractul de servicii nr.5323/2017. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Este vorba de hotărârea de guvern care reduce sau amână 
aplicarea taxei de mediu de 80 lei, până în 2019. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    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 Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Toma Florian: 
    Sigur, așa cum ne avizează societatea SUPERCOM, 
suntem într-o situație de modificare a tarifului pentru activitatea de 
operare și administrare. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
  De fapt, de diminuare a lui cu 80 lei. 
    Toma Florian: 
    Eu am citit de aici, dar și diminuarea este tot o modificare. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Așa este, dar sună bine să spunem diminuare, nu 
modificare. 
    Toma Florian: 
    Intre tinp, Guvernul României, prin viceprim-ministrul Sevil 
Shhaideh, comunică în teriroriu un memorandum referitor la aprobarea 
soluțiilor temporare privind delegarea serviciilor de operare a 
infrastructurii pentru proiectele finanțate din fonduri europene. In acest 
memorandum, doamna viceprim-ministru ne comunică să avem o 
foarte mare atenție în cazul oricărei variante pe care o adoptăm 
(varanta adoptată de județul Hunedoara încadrându-se pe prevederile 
acestui memorandum) trebuie îndeplinite o serie de condiții, care să 
asigure Comisia Europeană cu privire la îndeplinirea obligațiilor 
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asumate prin proiect. Si ne enumeră aici cinci-șase puncte, între care, 
la poziția a cincea, se regăsește respectarea tarifelor maximale 
stabilite prin proiect.  
    Este un memorandum aprobat chiar de primul ministru, 
semnat de viceprim-ministru și transmis în teritoriu. In aplicarea acestui 
memorandum, Direcția generală pentru proiecte europene transmite 
către consiliul județean o adresă în care subliniază expres că toate 
soluțiile adoptate în perioada aceasta limitată de timp, însoțite de 
documentele suport, vor fi analizate ulterior de către această autoritate 
și, în caz de neconformitate, ar conduce la un risc de neeligibilitate a 
proiectului, care știm cu toții ce înseamnă: restituirea finanțării 
europene. 
    Cele două acte normative adoptate de către Guvern 
României, transmise dumneavoastră spre luare la cunoștință, ne 
îndreptățesc astăzi să venim și să solicităm în această ședință 
încadrarea în tarifele maximale pe care ni le-am asumat la depunerea 
proiectului. In acest sens, în anexa pe care dumneavoastră ne-o 
transmiteți, pentru alinierea tarifelor la aplicația de finanțare, noi 
propunem ca art.10, alin.2, lit.a și c din acest contract încheiat cu 
societatea SUPERCOM să aibă tarifele maximale stabilite prin aplicația 
de finanțare.  
    Aceste tarife maximale le regăsim în fișa de date care sunt 
puse pe SEAP și care ajung la un nivel maxim. Spune așa: tarifele 
oferite pentru primul an de operare nu pot depăși următoarele valori: 
24,45 lei/tonă pentru sortare, 48,05 lei/tonă pentru tratare mecano-
biologică și 55,73 lei/tonă pentru depozitare. Acestea sunt tarifele pe 
care noi, județul Hunedoara, le solicităm celor care doresc să se 
înscrie la licitație. Intrebarea este: găsim vreun operator care să vină 
să spună „ați avut o sută și nu știu cât, ați redus la 86 lei/tonă și ne 
cereți nouă 55,73 lei/tonă?” 
    Motiv pentru care noi solicităm ca, în anexa pe care astăzi 
o aprobăm, să fie stipulate valorile acestea maximale care sunt 
regăsite în fișa de date a ceea ce scoatem la licitație. Cu atât mai mult 
cu cât, la Curtea de Apel din Alba Iulia avem o sentință care obligă 
consiliul județean să ia în considerare aceste tarife maximale și să 
prezinte o analiză. Nu e vorba de același lucru, dar suntem obligați 
printr-o sentință la o economico-financiară matematică, astfel încât să 
poată fi justificate aceste tarife. Pentru că aceste adrese pe care le-am 
primit de la minister ne conduc spre riscul de a deveni neeligibil 
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proiectul, când nu dorim să respectăm una dintre clauzele cuprinse în 
proiectul depus spre finanțare. 
    Pentru aceste motive, la art.10 alin.2 din anexa pe care ne-
o supuneți la vot, propunem ca la lit.a, pentru activitatea de sortare, 
24,45 lei/tonă, așa cum este în fișă; la lit.b, pentru depozitare, 55,73 
lei/tonă; să se introducă alin.21: tarifele se aplică de la 1 iulie 2017 și 
până la data încetării contractului, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2019. 
De asemenea, la art.10 alin.8 să se calculeze valoarea totală a 
contractului în funcție de aceste tarife maximale pe care noi le 
solicităm prin SEAP operatorilor care doresc să se înscrie la licitație și 
nu este corect ca un alt operator să fie avantajat și să beneficieze de 
tarife preferențiale. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule consilier, vă mulțumesc pentru îngrijorarea de 
care dați dovadă și o apreciez în mod deosebit. Contractul cu 
SUPERCOM e un contract bazat pe cele două criterii: în primul rând 
prețul cele mai mic - și prețul cel mai mic înseamnă o economie pentru 
populație de aproximativ 500.000 euro pe an. V-aș ruga, dacă sunteți 
de acord, să faceți o delegație, delegație suportată de consiliul 
județean, și să faceți o analiză a SUPERCOM, ca societate. 2. Nu fiți 
îngrijorat de soarta deponeului, iar deponeul este un lucru benefic 
pentru tot județul Hunedoara și vă promit că nu va staționa nici o zi. Iar 
la ce faceți referire, subiectul acestui punct e o hotărâre de guvern, nu 
altceva.  
    Pentru respectul pe care vi-l datorez, o să-l rog pe domnul 
Stoian și pe domnul Andronache să vă dea toate explicațiile, mai bine 
decât mine, pentru că nu vreau să cumulez chiar toate pozițiile și să fiu 
acuzat că fac pe deșteptul. Dar, vă repet, lucrurile acestea ar trebui să 
vă bucure, ca și consilier județean; că față de 90% din județele 
României, Consiliul Județean Hunedoara a găsit soluții de limitare a 
dezastrului pe care-l pot provoca gunoaiele lăsate-n stradă. Alt uat, în 
păerioada asta, a mărit de vreo două ori taxa, dar nimeni nu a făcut 
nicio referire. De unde trag concluzia că suntem - și e foarte bine așa, 
că ne feriți să facem greșeli – monitorizați și vă rog să o faceți în 
continuare, dar să o faceți pe subiect. 
    Stoian Dan: 
    Intâi încep cu o remarcă. Tot ce ați prezentat 
dumneavoastră acolo este un amalgam de lucruri care nu se leagă. In 
primul rând, în hotărârea de consiliu de astăzi este vorba de aplicarea 
unei legi și anume diminuarea taxei. De fapt, după prerea mea, ea nici 
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nu trebuia supusă aprobării consiliului județean, dar asta-i altă treabă. 
Am supus-o pentru ca să fim mai riguroși în relația cu media. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Am dorit să fim deschiși la capitolul ăsta, pe toată linia, nu 
am înnebunit. Eu sunt conștient că v-ar părea extrem de bine, neținând 
cont de repercusiuni la populație, v-ar prea bine, politic, să dăm chix. 
Nu vom da, domnule Toma. 
    Toma Florian: 
    Domnule președinte, nu vă certați cu mine, sunt niște acte 
oficiale ale guvernului dumneavoastră, ale doamnei viceprim-ministru, 
pe care vi le-am citat aici. Eu vă cer atenție și să avem grijă mare, nu 
am spus nici un moment că soluția e ilegală; e corectă, se încadrează 
pe memorandum. Nu am spus așa ceva și nu am cerut o analiză a 
societății SUPERCOM, că nu mă interesează societatea respectivă; 
mă interesează ca noi să ne încadrăm în prevederile legale ale unor 
acte emise de autorități ale statului român. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Mersi și de observația asta. Nu mă cert, ci încerc să fac o 
analiză pe ceea ce înseamnă piedici puse de dumneavoastră. Si de 
mulți-mulți alții. Dar vă spun, dacă ați deschis discuția, că vizavi de 
acte și de documente avem o problemă pe care încercăm să o 
gestionăm echilibrat, ca niște oameni sănătoși la minte. E vorba de 
niște gratuități fără aprobarea consiliului. Vedeți că nici eu nu 
nominalizez și nu vorbesc de ilegalități, dar – ca niște oameni 
responsabili – ne punem, când luăm decizii, și în pielea celui care le-a 
luat. Si încercăm să fim echilibrați. Dumneavoastră știți despre ce-i 
vorba, eu opresc aici discuția. 
    Andronache Daniel Costel: 
    Noi avem de discutat aici o diminuare a tarifului cu acea 
taxă de 80 lei. Dacă dopriți celelalte detalii, ne putem întâlni într-o zi și 
să vă punem la dispoziție toate documentele și să vă facem o 
prezentare a istoricului. Nu cred că-i cazul acum, domnule Stoian, să 
intrați în niște detalii tehnice și economice. Astăzi o să diminuăm cu 80 
lei acest tarif, lucru pe care trebuie să-l facem printr-un act adițional. 
Acesta este motivul pentru care am pus acest punct pe ordinea de zi. 
Si oricând doriți dumneavoastră, putem să vă punem la dispoziție toate 
documentele, ca să înțelegeți istoricul. Cred că există niște lucruri de 
neînțelegere. 
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  Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule Toma, oricând! Dumneavoastră, ca vârf de lance, 
cu o echipă pe care doriți să o constituiți din consilierii județeni - și m-
aș mira să nu-l luați în echipă și pe domnul Staier – puteți veni să vă 
punem la dispoziție toate aceste documente. 
    Stoian Dan: 
    Voi fi foarte scurt, într-adevăr. Pentru detalii trebuie foarte 
mult timp și ar fi greu să înțelegeți toate mecanismele. Discutăm de 
două lucruri paralele. Primul lucru este concesiunea. Ceea ce ați 
inviocat, decizia de la Curtea de Apel Alba Iulia este afișată pe site-ul 
lor și nu este motivată de trei luni. Acolo, într-adevăr, ni se spune să 
refacem nota de fundamentare. Probabil că va trebui să refacem din 
nou caietul de sarcini pentru licitație. Pentru cel de-al doilea contract, 
contractul încheiat cu firma SUPERCOM pentru situații de urgență, 
acesta este un contract de prestări servicii, altul decât concesiunea. La 
contractul de concesiune erau prevăzute: o dată o redevență, care e 
plătită de operator, și apoi restul taxelor, tarifele. Când s-a calculat 
acest contract, că a trebuit să-i dăm o valoare contractului, ca să fim 
pe lege, am folosit niște cantități estimative, luate din aplicația de 
finanțare, care nu mai sunt în concordanță cu realitatea actuală; dar nu 
avem ce face, ne raportăm la studiul de fezabilitate din aplicația de 
finanțare. Dumneavoastră uitați un singur lucru: situația de urgență nu 
înseamnă situația concesiunii, pentru că noi, în spatele situației de 
urgență, nu avem sistemul funcțional pe cele patru zone de colectare. 
Si atunci, când tu nu ai funcționale cele patru zone și gunoiul nu-ți vine 
cum ar trebui, conform autorizației integrate de mediu, vine în alte 
condiții, tocmai situația de urgență, contractul pe lege și 
memorandumul încheiat - și să știți că raportăm AM POS Mediu la 
minister în fiecare săptămână și în fiecare lună stadiul și nu am primit 
nici un fel de corecție – noi a trebuit să evaluăm o valoare a unui 
contract și am invitat la licitație cinci operatori, care să depună o ofertă 
care să poată sta în picioare. Sunt zone pe care nu le putem intersecta 
și compara cu aplicația de finanțare și cu concesiunea, pentru că nu 
este sistemul luat pe de-a-ntregul. Noi discutăm doar de operarea 
CMID în situație de criză, criză care este generată de faptul că 
platforma intermediară nu mai funcționează. In momentul de față, 
această modificare a fost dată doar de o legislație care afost aplicată 
până la 1 iulie și a fost suspendată. 
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    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule Toma, eu v-aș ruga să vă gândiți la o echipă de 
doi-trei oameni. Luni și marți eu nu pot, dar de miercuri vă stau și eu la 
dispoziție cu toate detaliile pe care le considerați necesare.   
    Toma Florian: 
    Eu nu de explicații am nevoie. Memorandumul 
reglementează toată situația asta. E pentru situații de criză, pentru 
soluții temporare, la asta face trimitere. Si spune clar: în oricare 
variantă pe care o alegem noi, ca și beneficiari, trebuie să respectăm 
ceea ce ne-am angajat la finanțare. Memorandumul nu spune că sunt 
două situații ... 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Dar vă mulțumește dacă noi facem un istoric la zi a situației 
... 
  Toma Florian: 
    Nu. Noi discutăm despre tarife pe care le plătește orice 
hunedorean, nu trebuie să mă mulțumească pe mine personal, ci pe 
hunedorenii care sunt obligați să plătească aceste tarife. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Hai să nu vorbim în numele hunedorenilor. 
  Toma Florian: 
    Ba trebuie să vorbim în numele lor, că ei ne-au trimis aici. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Dar vă mulțumește dacă istoricul ăsta, funcție de 
memorandum, îl trimitem la Ministerul Dezvoltării și ei certifică faptul că 
se încadrează în legislație? O facem și pe asta. 
    Toma Florian: 
    Dacă se încadrează în legislație, ar trebui să nu ne facem 
probleme. Temerea noastră este că, atâta timp cât avem semnale că 
tarifele ... 
   Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu luați în seamă semnalele neaveniților, care nu știu 
legislația!  
    Toma Florian: 
    Nu sunt semnale neavenite, sunt cifre scrise pe hârtie de 
dumneavoastră, pe un document și pe alt document, pe care le 
comparăm și ajungem la concluzia că nu se aseamănă între ele. Iar 
riscul este trecut în documente oficiale ale Guvernului României. 
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    Bobora Mircea Flaviu: 
  Pentru liniștea dumneavoastră, vă rog să faceți apel la 
propunerea pe care am făcut-o, ca să ne lămurim. Pentru că și eu, 
începând de săptămâna viitoare, o să mă țin de promisiunea pe care 
am făcut-o. Nu doar pentru a vă liniști pe dumneavoastră, consilierul 
Toma, ci pentru a avea certitudinea consilierului Toma că votul lui nu a 
deteriorat un proiect de asemenea calibru. 
    Staier Ioan Dumitru:  
    Domnule președinte, aș vrea să intervin și eu. A fost un 
dialog foarte lung. Sunt surprins de cunoștințele foarte vaste pe care 
domnul consilier Toma le are legat de aceste puncte. Aș vrea să aduc 
aminte tuturor celor prezenți în sală că dânsul a fost consilier și în 
mandatul trecut și a avut posibilitatea să sprijine doi președinți de 
consiliu județean: domnul Gligor, care este în sală, și domnul David. 
Nu l-am mai auzit niciodată pentru binele cetățenilor județului 
Hunedoara, despre lucruri de asemenea natură. Vă aduc aminte, 
domnule Toma și domnule Gligor, că ați semnat niște documente de 
gunoaie gratuite, fără să fi intrat în consiliul județean. Pun punct 
acestei discuții și v-aș ruga să nu mai purtăm prea multe dialoguri; 
respectăm regulamentul: am luat o dată cuvântul, rămânem cu asta 
fiecare. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
    Domnule președinte, am ascultat cu atenție răspunsurile 
dumneavoastră, dar eu cred că la baza acestor răspunsuri stă o 
neînțelegere. Discutăm de un an de zile despre a preîntâmpina situația 
în care am ajuns astăzi și primul răspuns a fost: o vom rezolva până în 
ianuarie 2017, altfel ... nu știu ce. Ați spus-o dumneavoastră, nu mai 
repet. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Până în martie. Si, ca vicepreședinte, am spus ce aveți 
dumneavoastră în memorie. Vreau să vă spun prietenește că demisia 
mea mi-o cer colegii care mi-au încredințat treaba asta, nu altcineva, 
iar demisia mea avea la bază o criză – cum să spun eu? – a cojilor de 
pepene rămase în fața casei dumneavoastră. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
    Eu nu am făcut acest lucru, să vă cer demisia. Ați spus că o 
pot face colegii dumneavoastră și cred că aici a greșit domnul Staier în 
luarea sa de cuvânt, că nu a făcut-o. Cunosc, președinția Consiliului 
Județean Hunedoara este o afacere de partid, tocmai de aia nu am 
comentat asupra acestui aspect. Au fost cuvintele dumneavoastră. 
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    Am avut o ședință, în urmă cu trei-patru luni de zile, în care 
toată lumea se întreba de ce noi ne-am abținut sau am votat împotrivă. 
Am explicat că va urma o procedură de selecție total neperformantă. 
După trei luni de zile, în ce situație suntem? Place sau nu place, de la 
Curtea de Apel s-a dat de legalitate. Doi: dincolo de explicațiile pe care 
dumneavoastră le considerați performante, suntem în următoarea 
situație. Avem lansată - îmi puteți spune dumneavoastră de câte luni 
de zile – selecția, oferta, cu caietul de sarcini.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    După ce am modificat anul trecut de două ori caietele de 
sarcini pe care le-am primit în brațe ca neconforme. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
    Domnule președinte, trebuia să faceți și dumneavoastră 
ceva, dacă tot e să discutăm de situația colectării deșeurilor. Uniunea 
europeană a pus la dispoziția județului Hunedoara 80 milioane euro 
pentru a rezolva această problemă. Că s-au folosit 50 ... 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu vă adresați mie, ca persoană, cu „trebuia să faceți 
ceva”, pentru că toți suntem o echipă care trebuie să facem ceva. Eu 
nu vreau să vă acuz. Dar facem de un an de zile îndreptări ale 
situațiilor. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
    Când s-a lansat spre licitație pentru încredințarea operării 
deponeului? In urmă cu câte luni de zile? Si aia e contestată și e 
blocată. Si suntem în situația duală că în caietul de sarcini am solicitat 
prețul de 55 lei și am încredințat cu 80 lei în același timp. Atunci eu las 
discuția să curgă, dar diminuarea venită printr-o hotărâre de guvern, 
ceea ce s-a întâmplat în toate județele, e vorba de taxa de 80 lei care 
nu se mai percepe, e o diminuare insuficientă. Amendamentul nostru e 
că prețul maxim la care să se facă neutralizarea deșeurilor e cel 
prevăzut în caietul de sarcini de 55 lei, preț lansat de consiliul județean 
prin licitația care, până la urmă, va desemna adevăratul operator al 
deponeului de la Bârcea. 
    Ciodaru Iulian Dacian: 
    Domnule președinte, îmi dați și mie voie să intervin puțin? 
Domnule Gligor, eu cred că cea mai bună soluție a fost cea pe care a 
lansat-o domnul președinte, să vă prezinte un raport cap-coadă. Dacă 
nu, vom sta aici până mâine. Haideți să vă prezinte un raport al 
situației și să revenim la subiectul despre care discutăm: diminuarea 
tarifului. 
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    Gligor Dorin Oliviu: 
  Asta v-am spus s-o facem și am așteptat de un an de zile. 
Când am propus suplimentarea celor două miliarde, mi-ați spus că nu 
e-n regulă. Iar la o lună ați spus da, e în sarcina operatorilor, nu în 
sarcina ADI deșeuri. 
    Ciodaru Iulian Dacian: 
    Domnule președinte, eu vă rog să supuneți la vot acest 
punct, pentru că discutăm de diminuarea tarifului, nicidecum de istoric. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule Stoian, te rog dă-i domnului Gligor explicația 
pentru tarife. Nu vreau să aveți o imagine înainte de formarea echipei 
care va beneficia de tot istoricul și toate informațiile despre negocieri. 
    Stoian Dan: 
    In contractul de concesiune erau trei tarife: tariful de sortare 
– 24,45 lei/tonă; tariful de tratate mecano-biologică - 48 lei/tonă și 
depozitarea – 55,73 lei/tonă. Asta era pe contractul de concesiune. Pe 
contractul de încredințare directă de servicii, care este un contract pe o 
perioadă determinată și în alte condiții decât concesiunea, 
SUPERCOM a venit cu următoarea ofertă: 48 lei pentru sortare, 40 lei 
pentru tratare și 85 lei pentru depozitare – în urma diminuării cu 80 lei. 
Dar în acești 80 lei sunt: 27 lei taxa de chirie, care merge în fondul IID 
al consiliului județean și încă o taxă de 18 lei, care merge într-un cont 
care va fi folosit pentru ecologizare. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
    Cei 55 lei nu conțin redevență? 
    Stoian Dan: 
    Nu conțin redevența. Redevența de 53 lei era separat față 
de aceste tarife. Si atunci, dacă scădeți din 85 lei 27 ... 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Echipa dumneavoastră va primi toate aceste informații. 
  Gligor Dorin Oliviu: 
  Nu! Spuneți până la 80 lei, restul cheltuielilor! Spuneți 
numai ce vă convine. Dar jumătățile de adevăr sunt tot miniciună, la 
urma urmei. Justificați cei 80 lei acum, vă rog. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule Gligor, vă puteți spune părerea după ce se face 
analiza, după ce vă punem la dispoziție toate documentele. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
    Vă rog, continuați! Ați spus de cei 27 lei, spuneți mai 
departe! 
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    Stoian Dan: 
    Taxa de depozitare pe SUPERCOM este acum 40 lei, 
scoțând cele două taxe care sunt, conform legii, obligatorii pentru 
chirie. La concesiune, taxa era de 53 lei, iar redevența nu era prinsă în 
aceste valori. Era scoasă de la început, din ... 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc, domnule Stoian! 
    Gligor Dorin Oliviu: 
    In concluzie, dumneavoastră spuneți: doar pe perioada 
închirierii, într-o formă sau alta, încasăm redevență, iar pe perioada 
concesiunii ce va urma nu vom mai constitui fondul IID. Da? Asta 
afirmați public astăzi? 
    Stoian Dan: 
    Nu, ați înțeles greșit. La momentul actual, pe contractul de 
prestări servicii nu există redevență, dar asta este la contractul de 
concesiune, ci există o taxă de 27 lei chirie pentru fondul de închidere 
al celulei. In momentul în care intrăm pe concesiune, aceste chirii din 
contractul de prestări servicii dispar și apare redevența care este 
plătită de cei patru operatori zonali. 
    Gligor Dorin Oliviu: 
    Păi dumneavoastră spuneți acuma: nu sunt taxe, dar prețu-
i mai mare fără ele. 
    Stoian Dan: 
    Nu e adevărat. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule Stoian, vă mulțumesc mult! 
  Gligor Dorin Oliviu: 
    Dacă ați înțeles explicațiile domnului Stoian, eu vă felicit. 
După taxa Stoian, înțeleg că urmează diminuarea insuficientă Bobora. 
Vă mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu, nu mai urmează nimic. Vă propun să aprobăm acest 
act adițional, funcție de cei 80 lei care s-au dat prin hotărâre de guvern, 
fiind anulați până în 2019. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui act adițional la Contractul de servicii nr.5323/2017: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu 16 voturi pentru și 15 abțineri (Gligor Dorin 
Oliviu, Mârza Florin, Magheru Dan Adrian, Frânc Oana Elisabeta, Vlad 
Ovidiu, Armean Lenuța, Simon Ionuț Lucian, Oprișa Ioan Florin, Toma 
Florian, Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, Gherman Petre Lucian, 
Popa Ioan Ovidiu, Popescu Valentin, Mutulescu Marius). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 16 voturi pentru și 15 abțineri (Gligor Dorin 
Oliviu, Mârza Florin, Magheru Dan Adrian, Frânc Oana Elisabeta, Vlad 
Ovidiu, Armean Lenuța, Simon Ionuț Lucian, Oprișa Ioan Florin, Toma 
Florian, Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, Gherman Petre Lucian, 
Popa Ioan Ovidiu, Popescu Valentin, Mutulescu Marius). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui act adițional la Contractul de servicii nr.5323/2017, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 
15 abțineri (Gligor Dorin Oliviu, Mârza Florin, Magheru Dan Adrian, 
Frânc Oana Elisabeta, Vlad Ovidiu, Armean Lenuța, Simon Ionuț 
Lucian, Oprișa Ioan Florin, Toma Florian, Stănescu Vetuța, Antal Liviu 
Marius, Gherman Petre Lucian, Popa Ioan Ovidiu, Popescu Valentin, 
Mutulescu Marius). 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc mult. Noi oricum vom aplica legea. 
 
 
 
 

XX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general pentru obiectivul: Reparații curente acoperiș Corp 
Vechi la clădirea Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    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 judeţean Circo Aurel Vasile 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 pentru obiectivul: Reparații curente acoperiș Corp Vechi la 
clădirea Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 30 voturi pentru și 1 abținere (Antal Liviu 
Marius). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general pentru obiectivul: Reparații curente acoperiș Corp 
Vechi la clădirea Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea 
unor norme de funcționare a Parcului de Afaceri Simeria, cu 
modificările și completările ulterioare.    
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor 
norme de funcționare a Parcului de Afaceri Simeria, cu modificările și 
completările ulterioare:   
    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). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea 
unor norme de funcționare a Parcului de Afaceri Simeria, cu 
modificările și completările ulterioare, în ansamblul său:   

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 30 voturi pentru și 1 
abținere (Vlad Ovidiu). 
 
 
 
 

XXII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    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.  
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 organigramei, 
statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
     Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani, în 
ansamblul său: 

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

 
XXIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului 
Județean de Urgență Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
      Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile 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 de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de 
Urgență Deva: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului 
Județean de Urgență Deva, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (31). 
    Bobora Mircea Flaviu:  
    Dacă nu mai sunt și alte probleme pe care doriți să le 
discutăm în ședința aceasta, bă mulțumesc pentru participare și vă 
doresc concediu plăcut celor care și-au programat concediul pentru 
luna august. 
 

x 
     
    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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