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PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 30 august 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, Magheru Dan 
Adrian, Mârza Florin, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Popa 
Mircea Marcel, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, 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 Rus 
Lucian Ioan. 
    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 32 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 4 august 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 
(32). 
 
 
 

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 validarea domnului Bretean Dorel-
Ovidiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică 
Hunedoara; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării și a  componenței, 
precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei 
pentru protecția copilului Hunedoara; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Unității Medico-Sociale Baia de Criș; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
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5. Proiect de hotărâre privind transmiterea temporară a dreptului de 
administrare asupra unui sector de drum județean; 
6. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor terenuri 
din domeniul public al statului în domeniul public al Județului 
Hunedoara; 
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare și 
utilizare a unor bunuri rezultate în urma derulării de către S.C. Apa 
Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a unor proiecte de investiții publice 
finanțate din fonduri nerambursabile; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor conceptuale și 
temelor de proiectare pentru unele obiective de investiții ale Consiliului 
Județean Hunedoara; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor conceptuale și 
temelor de proiectare pentru ”Reabilitare drumuri județene pentru 
dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului 
economic și cultural al Județului Hunedoara”; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare 
a Lucrările de Intervenție (DALI) pentru obiectivul:”Reparații la Spitalul 
Județean de Urgență Deva-  Secția pediatrie- etapa a II-a; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării, virărilor de 
credite bugetare, modificarea repartizării pe trimestre în cadrul 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2017, precum și 
modificarea programului de investiții anexă la buget; 
12. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2017; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării, virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 
2017, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, 
ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale spitalelor publice de interes 
județean; 
15. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de gestionare a 
deșeurilor aparținând UAT-urilor din județul Hunedoara; 
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16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 
regulate speciale; 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a 
Temei de proiectare pentru obiectivul ”Modernizarea, extinderea şi 
dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Deva”; 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei 
de proiectare pentru obiectul de investiție ”Reparație capitală paviment 
curte interioară a sediului Serviciul Județean de Ambulanță 
Hunedoara”; 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 
Temei de proiectare pentru obiectivul:”Situl arheologic Sarmizegetusa, 
punct Dealu Grădiștii: Restaurare și punere în valoare - sat Grădiștea 
de Munte, com. Orăștioara de Sus, judeţul Hunedoara”; 
20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii  
Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2017 – 2018. 
    Ultimul punct va fi, ca de obicei, Diverse. 
           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 (32). 
 
 
 
 

I. 
   

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea domnului 
Bretean Dorel-Ovidiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine  
Publică Hunedoara. 
    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. 

4 
 



    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind validarea domnului 
Bretean Dorel-Ovidiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine  
Publică Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea 
domnului Bretean Dorel-Ovidiu ca membru al Autorității Teritoriale de 
Ordine  Publică Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
înființării și a  componenței, precum și a Regulamentului de organizare 
și funcționare ale Comisiei pentru protecția copilului 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 înființării și a  
componenței, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare 
ale Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
înființării și a  componenței, precum și a Regulamentului de organizare 
și funcționare ale Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Unității Medico-Sociale 
Baia de Criș. 
    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 Regulamentului 
de organizare și funcționare a Unității Medico-Sociale Baia de Criș: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
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- 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 
Regulamentului de organizare și funcționare a Unității Medico-Sociale 
Baia de Criș, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu. 
    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. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții la Sanatoriul 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). 
    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 la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind transmiterea 
temporară a dreptului de administrare asupra unui sector de drum 
județean. 
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    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 transmiterea temporară a 
dreptului de administrare asupra unui sector de drum județean: 
    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 transmiterea 
temporară a dreptului de administrare asupra unui sector de drum 
județean, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
VI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea de 
trecere a unor terenuri din domeniul public al statului în domeniul 
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 solicitarea de trecere a 
unor terenuri din domeniul public al statului în domeniul public al 
Județului Hunedoara:   
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind solicitarea de 
trecere a unor terenuri din domeniul public al statului în domeniul 
public al Județului Hunedoara, în ansamblul său:   

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea modului 
de administrare și utilizare a unor bunuri rezultate în urma derulării de 
către S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a unor proiecte de 
investiții publice finanțate din fonduri nerambursabile. 
    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 modului de 
administrare și utilizare a unor bunuri rezultate în urma derulării de 
către S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a unor proiecte de 
investiții publice finanțate din fonduri nerambursabile:  
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    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea 
modului de administrare și utilizare a unor bunuri rezultate în urma 
derulării de către S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a unor 
proiecte de investiții publice finanțate din fonduri nerambursabile, în 
ansamblul său:   

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notelor 
conceptuale și temelor de proiectare pentru unele obiective de investiții 
ale 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. 
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    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 notelor 
conceptuale și temelor de proiectare pentru unele obiective de investiții 
ale 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). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
notelor conceptuale și temelor de proiectare pentru unele obiective de 
investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notelor 
conceptuale și temelor de proiectare pentru ”Reabilitare drumuri 
județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea 
patrimoniului economic și cultural 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 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. 
    Toma Florian: 
    Este un proiect ambițios, lăudabil, dar - din punctul nostru 
de vedere – este insuficient, spunem noi, având în vedere că, așa cum 
rexultă încă din titlu, proiectul se referă la dezvoltarea infrastructurii de 
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turism și promovarea patrimoniului economic și cultural. Si spunem noi, 
în completare, al județului Hunedoara. 
   Discutând despre județul Hunedoara, nu trebuie să ne 
limităm doar la interesele de ordin politic, ținând cont de o anumită 
culoare a primarului unei comunități sau alteia, ci trebuie să ne gândim 
cu adevărat la interesul întregului județ. Cu atât mai mult cu cât 
discutăm despre o dezvoltare unitară a infrastructurii turistice și cu atât 
mai mult cu cât știm cu toții că în ultimii doi-trei ani bugetul alocat 
întreținerii drumurilor județene și comunale rămâne în întregime la 
dispoziția consiliului județean, nemaifiind transmise alocări bugetare și 
către unitățile administrativ-teritoriale. 
    Având în vedere aceste considerente, propunem 
completarea articolului 1 cu încâ câteva poziții, care să cuprindă cu 
adevărat întreg județul și nu doar o anumită zonă a acestuia. Drumurile 
județene propuse de noi pentru a fi cuprinse în art.1 sunt: 
- DJ 741 Bucureșci-Balșa; 
- DJ 707 Vața de Sus – limită județ Arad; 
- DJ 687 Ghelari-Poienița Voinii-Cerbăl-Poiana Răchițele, un drum pe 
care, în urmă cu câteva zile, l-am parcurs împreună, domnule 
președinte, și niciunuia dintre noi nu cred că ne-a convenit sau ne-a 
plăcut praful care s-a ridicat în urma noastră și s-a așezat pe hainele și 
pe mașinile noastre; 
- DJ 709F pentru infrastructură turistică, de la telescaun către Cabana 
rusu, care necesită o modernizare mai amplă și amenajarea a trei sau 
poate chiar patru benzi de circulație; 
- și nu în ultimul rând, pentru dezvoltarea economică, a județului, DJ 
660A Cîmpu lui Neag-Valea de Pești, având în vedere că primarii din 
zonă ne comunică interesul constant și mărit al unor investitori pentru a 
veni și a-și derula afacerile în zonă, dar lispa infrastructurii îi determină 
să amâne sau poate chiar să renunțe. 
    Din aceste considerente, am dori ca art.1 să fie completat 
cu cele cinci poziții și atunci vom putea discuta cu adevărat despre 
dezvoltarea unitară a infrastructurii în județul Hunedoara și nu într-o 
singură zonă a acestuia. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu am decât o mică observație. Dacă am putea depolitiza - 
și e vorba de toți, inclusiv de mine, nu e vorba numai de 
dumneavoastră, domnule Toma – propunerile acestea pentru ceea ce 
înseamnă infrastructură, ar fi foarte bine. Pentru că la Teliuc e un 
primar, la Hațeg altul și la General Berthelot sau la Costești altul, care 
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sunt prinși în ceea ce înseamnă propunerea noastră. Eu am chestia 
asta în minte și vreau să vă spun că acest proiect – acum o să politizez 
eu, dar ce să facem? asta e viața – a prins contur printr-o analiză care 
s-a făcut la noi, în zona politică a Partidului Social Democrat. In 
această analiză, una din observații a fost că în județul Hunedoara - și 
acum nu caut vinovății sau să ne dezvinovățim pe noi, executivul, 
pentru că bobârnacul executivul îl ia -  am promovat în etapa a doua a 
PNDL un singur proiect, cel dintre Cabana Rusu și Parâng. Dar și pe 
acela sperăm să-l definitivăm abia acum, însă nu am avut pregătite 
teme de proiectare, studii de fezabilitate, proiecte, iar pentru a-l putea 
finaliza, acestea trebuiau pregătite din timp, cu câteva luni înainte, 
pentru a putea să intri în această competiție. 
    Si atunci, corelat cu ideea care a provenit de la toți cei 33 
de consilieri, nu neapărat de la executiv, cum că infrastructura stă la 
baza tuturor aspectelor care ne preocupă pe noi, de la educație, 
sănătate, mediu economic și, nu în ultimul rând, stabilizarea oamenilor 
care pleacă și depopulează județul, toate acestea au fost luate în 
discuție și am conexat aceste reabilitări într-un proiect cu care să 
putem avea suport și susținere, astfel încât proiectele să fie în primele 
cinci, în ierarhia în care se vor alege. 
    Al doilea lucru: drumurile, indiferent din ce se constituie 
partea de infrastructură a lor – că e făcută cu zgură de furnal, care are 
o culoare roșiatică, că e făcută cu travertin concasat, care e gălbui – 
indoferent de coloratura materialului, drumurile nu au nici un fel de 
veleități politice. Si mai mult decât atât, puteți propune o temă de 
proiect, să mi-o dați mie ca și sarcină, iar în ședința de consiliu din luna 
septembrie, exact așa cum propunem această temă, vom propune un 
suport pentru realizarea studiilor pe toate celelalte drumuri. A le 
conexa este o chestie mai dificilă. Dar detalii o să vă dea domnul 
vicepreședinte Andronache. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
notelor conceptuale și temelor de proiectare pentru ”Reabilitare 
drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și 
promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara. 
    Andronache Daniel Costel: 
    Sigur că propunerile dumneavoastră sunt interesante, le-
am discutat și noi, le-am analizat și noi. Dar nu se poate – în opinia 
noastră – în același proiect, să prindem tot județul. Ne trebuie mai 
multe zone; ăsta a fost pe zona Hațeg, pentru că este o zonă de mare 
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interes turistic. O parte din drumurile pe care le-ați enumerat, le-am 
început deja noi, sunt în lucru. Cu privire la cele care sunt în legătură 
cu alte județe, gen Alba, Arad, Gorj, am început discuțiile cu județele 
respective, pentru că nu putem investi doar noi, fără aceste județe cu 
care ne învecinăm. Vom încerca să facem acele propuneri pe PNDL 
împreună cu aceste județe învecinate și vom încerca să modernizăm 
împreună aceste drumuri.  
    Orice inițiativă de acest gen este binevenită; așa cum am 
propus noi acest proiect, puteți veni luna viitoare sau când doriți 
dumneavoastră cu un alt proiect, pe care să-l acceptăm, să-l votăm toți 
și să-l introducem și pe acela. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Si repet: o iau ca sarcină, pe care mi-o dau mie, personal, 
realizatorii acestui proiect. O mică completare de care ar trebui să 
ținem seama toți – e complicat, dar ar trebui să ținem seama toți: 
domnul Andronache a specificat că sunt o parte din ele de care ne-am 
apucat noi, dar să știți că dânsul a înțeles prin cuvântul noi nu doar 
executivul consiliului județean, ci toți cei treizeci și trei de consilieri ai 
consiliului județean. Aștia suntem noi, cei treizeci și trei de consilieri ai 
consiliului județean. Vă rog să fiți de acord cu propunerea și vă rog să 
fiți de acord să îmi trasați o sarcină pentru ducerea la îndeplinire a 
propunerii dumneavoastră, de fapt a propunerilor noastre, pentru că și 
unele și altele sunt propunerile noastre.  
    Dacă doriți să intrăm în detalii, promovarea acestui proiect 
pentru Tara Hațegului nu a fost numai meritul ședințelor politice pe 
care le-am avut, ci și meritul unei primărițe - și la primari nu discut 
coloratura politică -  implicată în ceea ce înseamnă toată treaba asta, 
care este primărița din comuna General Berthelot. Si repet: drumurile 
nu trebuie să aibă nici ele coloratură. 
    Toma Florian: 
    Da, mulțumim, domnule președinte. Sigur, din ceea ce 
dumneavoastră spuneți și domnul vicepreședinte a confirmat, a întărit 
în cuvântul dumnealui, noi, consilierii județeni, luăm cele spuse de 
dumneavoastră ca un angajament, ca o obligație pe care v-o asumați 
și luna viitoare, maxim în două luni de zile, vom reveni în acest for cu 
proiecte de hotărâre care să cuprindă și parte de sud a județului, Valea 
Jiului, dar și partea de nord a județului, Tara Moților și ce a rămas 
necuprins. In situația aceasta, sigur că vom vota proiectul de hotărâre, 
rămânând angajamentul dumneavoastră, obligația dumneavoastră de 
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a ne prezenta în ședințele un nou proiect de hotărâre, în completarea 
acestuia. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Fiind vorba despre o obligație, vă fac acum o promisiune 
derivată din această obligație. In ședința din 29 septembrie, pentru că 
eu am propunerile dumneavoastră de completare a acestui punct, veți 
avea - și o să vă rog să ne și consultăm până atunci – veți avea un 
punct distinct cu celelalte drumuri menționate de dumneavoastră în 
propunerea pe care ați făcut-o. Si vă mulțumesc pentru intervenție. 
    Staier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, aș dori să intervin și eu. Sunt de 
acord și eu să rămem cu proiectul așa cum a fost propus astăzi. Sigur 
că foarte multe drumuri nici nu au fost menționate de domnul consilier 
Toma dintre cele care ar trebui modernizate și să intervenim pe ele.Aș 
dori să fac doar un mic comentariu la spusele domnului consilier 
privind praful în ochii alegătorilor pe drumul de la Poienița Voinii. 
    Toma Florian: 
  Nu am folosit asemenea cuvinte. 
    Staier Ioan Dumitru: 
    Vă aduc aminte, domnilor colegi de la PNL, că timp de 
doisprezece ani nu ați făcut un centimetru de asfalt spre Poienița 
Voinii. Consiliul județean, executivul PSD, în doi ani a făcut doi 
kilometri: un kilometru anul trecut, un kilometru anul acesta. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    S-au făcut vreo trei, domnule consilier. 
    Staier Ioan Dumitru: 
    Deci dumneavoastră vorbiți de praf pe mașinile domnului 
senator și ale domnilor consilieri! E păcat că aveți comentarii urâte la 
lucrurile bune făcute în județ. Noi von continua și colegii noștri din 
executivul consiliului județean vor face permanent promisiuni și vor 
dovedi prin fapte că ceea ce vorbesc și ce promit în consiliul județean 
se va îndeplini. Vă mulțumesc. 
    Stănescu Vetuța: 
    Aș vrea să intervin și eu, dacă-mi permiteți, domnule 
președinte, pentru că domnul consilier Staier de fiecare dată ne 
reamintește că Partidul Național Liberal a condus consiliul județean. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    E colegul dumneavoastră de consiliu și să știți – dau acum 
din casă – că vă simpatizează în mod deosebit. 
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    Stănescu Vetuța: 
    Simpatia este reciprocă. Dar cred că fiecare consiliu 
județean care ajunge în această sală să delibereze și să ia decizii 
referitoare la dezvoltarea județului trebuie să se gândească la 
dezvoltarea județului. Si pentru că, în acest moment, consiliul județean 
este condus de o majoritate PSD, cred că rolul acestui PSD în consiliul 
județean este să dezvolte județul. Nu cred că trebuie să facem referire 
întotdeauna la trecut. Cred că prezentul și viitorul este ceea ce ne 
animă să votăm și să propunem proiecte de hotărâre pentru 
dezvoltarea județului. Mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Doamna consilier, nu că-l apăr pe colegul meu. deși ar 
trebui să-l apăr, că-i lider de grup și există un respect pe care trebuie 
să-l am față de liderul de grup. E așa cum spuneți: prezentul și viitorul 
sunt lucrurile esențiale. Dar pentru a evita greșeli în viior, trebuie să-ți 
cunoști foarte bine trecutul. Spunea altcineva, nu eu. 
    Stănescu Vetuța: 
    Domnule președinte, credeți-mă că domnul consilier Staier 
a făcut parte din multe mandate în consiliul județean și cunoaște foarte 
bine trecutul. Cred chiar că-l cunoaște cel mai bine, mult mai bine 
decât mulți dintre noi. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Că a făcut parte din multe mandate nu e meritul nici al meu, 
nici al dumneavoastră; e meritul electoratului care, cu luciditate, a știut 
pe cine să trimită în consiliul județean. 
    Toma Florian: 
    Domnule președinte, trecutul este USL. Vrem cu toții să-l 
uităm. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
notelor conceptuale și temelor de proiectare pentru ”Reabilitare 
drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și 
promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
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- 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 
notelor conceptuale și temelor de proiectare pentru ”Reabilitare 
drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și 
promovarea patrimoniului economic și cultural al Județului Hunedoara”, 
în ansamblul său:   

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrările de Intervenție (DALI) pentru 
obiectivul: ”Reparații la Spitalul Județean de Urgență Deva - Secția 
pediatrie - etapa a II-a. 
    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, 
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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 aprobarea Documentației 
de Avizare a Lucrările de Intervenție (DALI) pentru obiectivul: 
”Reparații la Spitalul Județean de Urgență Deva - Secția pediatrie - 
etapa a II-a”: 
    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 
Documentației de Avizare a Lucrările de Intervenție (DALI) pentru 
obiectivul: ”Reparații la Spitalul Județean de Urgență Deva - Secția 
pediatrie - etapa a II-a”, 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 
rectificării, virărilor de credite bugetare, modificarea repartizării pe 
trimestre în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 
2017, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget. 
     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, 
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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, 
virărilor de credite bugetare, modificarea repartizării pe trimestre în 
cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2017, precum 
și modificarea programului de investiții anexă la buget:   
    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, virărilor de credite bugetare, modificarea repartizării pe 
trimestre în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 
2017, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget, 
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 utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat 
la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare 
a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
judeţului 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 utilizarea excedentului 
anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului 
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). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat 
la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare 
a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2017, în ansamblul său: 

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

XIII. 
 
    Se sprezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2017, precum și modificarea programului de investiții, 
anexă la buget, 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. 
     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, 
virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli 
pe anul 2017, precum și modificarea programului de investiții, anexă la 
buget, ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea 
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? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2017, precum și modificarea programului de investiții, 
anexă la buget, ale unor instituții publice aflate în subordinea și 
finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

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

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale spitalelor 
publice de interes județean. 
    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 de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale spitalelor publice de 
interes județean: 
     Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale spitalelor 
publice de interes județean, 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 stabilirea unor 
măsuri de gestionare a deșeurilor aparținând UAT-urilor din județul 
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. 
     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 unor măsuri de 
gestionare a deșeurilor aparținând UAT-urilor din județul 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). 
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    Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea 
unor măsuri de gestionare a deșeurilor aparținând UAT-urilor din 
județul Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu vreau să trec la punctul următor înainte de a vă mulțumi 
celor 32 consilieri prezenți pentru luciditatea de care dați dovadă în a 
rezolva ceea ce este este efectiv o problemă de nivel național. Suntem 
trei județe în România care, așa cum putem, criticați de unii, aprobați 
de alții, suntem doar trei județe care dezvoltăm acest punct al încercării 
de gestiune a deșeurilor. Aceste trei județe sunt: Bistrița-Năsăud, 
Argeș și Hunedoara. Si lucrurile, din păcate - pentru că niciodată nu 
mi-am dorit să moară capra vecinului – mă tem că se vor amplifica, pe 
măsură ce trece timpul.Incă o dată, vă mulțumesc mult! 
 
 
 
 

XVI. 
 

    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. 
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    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 (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul ”Modernizarea, 
extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă 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 
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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 Notei 
conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul ”Modernizarea, 
extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Deva”: 
     Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul 
”Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva”: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVIII. 
 

    Se sprezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și temei de proiectare pentru obiectul de investiție 
”Reparație capitală paviment curte interioară a sediului Serviciul 
Județean de Ambulanță Hunedoara”. 
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      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 notei 
conceptuale și temei de proiectare pentru obiectul de investiție 
”Reparație capitală paviment curte interioară a sediului Serviciul 
Județean de Ambulanță 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). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectul de investiție 
”Reparație capitală paviment curte interioară a sediului Serviciul 
Județean de Ambulanță Hunedoara”, în ansamblul său: 

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

XIX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: ”Situl 
arheologic Sarmizegetusa, punct Dealu Grădiștii: Restaurare și punere 
în valoare - sat Grădiștea de Munte, com. Orăștioara de Sus, judeţul 
Hunedoara”. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Cine-i primar acolo? 
    Stănescu Vetuța: 
    E un primar care derulează proiecte, care dezvoltă zona, 
care este preocupat de bunăstarea cetățenilor pe care-i reprezintă. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Mersi frumos! E foarte bine că-i așa și ne dorim ca toți 
primarii să aibă aceste calități. 
    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 Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: ”Situl 
arheologic Sarmizegetusa, punct Dealu Grădiștii: Restaurare și punere 

33 
 



în valoare - sat Grădiștea de Munte, com. Orăștioara de Sus, judeţul 
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 aprobarea 
Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: ”Situl 
arheologic Sarmizegetusa, punct Dealu Grădiștii: Restaurare și punere 
în valoare - sat Grădiștea de Munte, com. Orăștioara de Sus, judeţul 
Hunedoara”, 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 desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Scolii  Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie 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.     
    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 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Scolii  Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul 
şcolar 2017 – 2018: 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Intrucât art.1 se adoptă prin vot secret, vă rog să faceți 
propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara în acest consiliu de administrație. 
  Hojda Ioan: 
    Domnule președinte, aș dori să o propun pe doamna 
Rodica Dimulescu și consider că este persoana cea mai potrivită să 
ocupe această funcție, dânsa cunoscând cel mai bine problemele 
acestei unități de învățământ, în prezent fiind profesor și până în urmă 
cu câteva luni chiar directorul școlii „Aurel Vlad”. Si vreau să fac o 
precizare: este neremunerată. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    E o treabă pe care, într-adevăr, Rodica o face din pasiune 
și din dorința de a fi o școală fanion al județului. 
    Stănescu Vetuța: 
    Grupul consilierilor PNL îl propune pe domnul Petre Lucian 
Gherman. 
    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 32 voturi, din care 17 voturi pentru 
doamna Dimulescu Rodica și 15 pentru domnul Gherman Petre 
Lucian. 
    Astfel a fost adoptat articolul 1 din proiectul de hotărâre. 
    Ultimele două articole se aprobă prin vot deschis: 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 

x 
 
    Toma Florian: 
    Cu o jumătate de oră înainte de a intra în această ședință, 
am primit un telefon de la Primăria Rapolt, de la viceprimar, și mi s-a 
comunicat că operatorul de transport pe relația Boiu-Rapolt-Simeria – 
Transcom SRL – cu de la sine putere, are intenția de a renunța la 
cursele regulate din zilele de duminică, creînd un disconfort pentru cei 
care se deplasează la locul de muncă. In condițiile în care licențele de 
transport pe care noi le acordăm prevăd și traseul, și orele la care 
cursele trebuie să circule. Aș ruga să se verifice dacă informația este 
corectă și dacă acest lucru se întâmplă. 
    Andronache Daniel Costel: 
    Domnule consilier, acest operator nu poate rezilia așa cum 
vrea el nicio distanță, nicio zi, nicio oră așa cum vrea el. Noi nu am 
primit nicio comunicare în sensul acesta, dar vom verifica săptămâna 
viitoare. Vineri întotdeauna facem programul de control pentru 
săptămâna viitoare și îl vom controla și vom discuta cu el. 
    Toma Florian: 
    Mulțumesc. Intenția lui este să renunțe la acest traseu chiar 
de duminică. Eu știu că nu o poate face cu de la sine putere, dar ... 
    Am aici în față două documente, domnule președinte. Unul 
este decizia Curții de conturi, celălalt este un proces verbal de prin 
luna octombrie. Sigur, decizia Curții de conturi ne spune că, din 
verificările statelor de funcții și ale statelor de plată, s-a constatat că 
există persoane încadrate pe funcții contractuale, urmare a detașării 
din cadrul unor societăți comerciale, care beneficiazăde repturi 
salariale care exced nivelul reglementat de prevederile legale. Același 
lucru îl arătam și noi, consilierii liberali, în luna octombrie a anului 
trecut, că s-au făcut o serie de detașări la instituții din subordinea 
consiliului județean, cu salarii mult mai mari decât cele pe care le 
primeau funcționarii publici.  
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    Desigur că prin această decizie sunt dispus și câteva 
măsuri, între care una spune că se vor face toate demersurile pentru 
recuperarea sumelor respective de bani de la cei care se fac vinovați 
și, sigur, și obligația de a comunica Curții de conturi măsurile luate. Am 
vrea să știm care este situația, la ora actuală, având în vedere obligația 
de a comunica și consilierilor județeni această decizie, pe care am 
primit-o pe semnătură. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule Toma, aveți dreptate. Numai că diferențele 
acestea erau valabile în momentul în care s-a făcut controlul de către  
Curtea de contui. După creșterea salariilor din administrația publică, o 
să rămâneți surprins că nici de departe nu exced. Dar e o chestie care 
s-a analizat pentru o anumită perioadă de timp și e punct distinct acolo 
cu recuperarea. Pentru că mă feresc de situații în care să dau impresia 
că le stăpânesc pe toate, l-aș ruga pe domnul secretar să vă răspundă.  
    Stefoni Dumitru Sorin: 
    Așa este, în procesul verbal încheiat de Curtea de conturi 
în urma verificări, s-au stabilit câteva măsuri de către Camera de 
conturi a județului Hunedoara. Ulterior, noi am contestat această 
decizie a lor la Curtea de conturi de la București, așteptăm rezultatul 
de la această instituție și, sigur, vom face toate demersurile – în 
instanță, dacă este nevoie – pentru a demonstra că încadrările pe 
aceste posturi au fost legal făcute; conform Codului Muncii, cel care 
este detașat poate opta pentru salariul cel mai avantajos pentru el. In 
cazul nostru este vorba de art.47 din Codul Muncii. Vom vedea 
rezultatul în urma contestației pe care am făcut-o și o să vă 
comunicăm acest rezultat. 
   Bobora Mircea Flaviu: 
    Si aș adăuga un singur lucru: indiferent cum se cheamă cel 
de la care trebuie recuperată o anumită sumă de bani, plecând de la 
Bobora și terminând cu Sică - pentru ca să parcurgem tot alfabetul - în 
momentul în care există o hotărâre definitivă, voi face tot posibilul – 
acuma o să zâmbiți, că mă cheamă Garcea – să mă amendez singur și 
să recuperăm banii pe care justiția decide că sunt nemeritat luați. 
    Antal Liviu Marius: 
    Domnule președinte, doresc să supun atenției 
dumneavoastră faptul că pe drumul județean 687A, Hațeg – Silvaș - 
Hunedoara, nu sunt făcute lucrări de toaletare a drumului și marcajele 
sunt foarte șterese. Chiar dacă el intră în reabilitare, lucrările de 
întreținere ar trebui făcute. De asemenea, ieri, la comisie, am mai 

37 
 



ridicat problema drumului 666 Merișor – Dealu Babii, tot pentru 
toaletare, și 667 Pui – Hobița, care ar necesita lucrări de reparații. Vă 
mulțumesc. 
    Popa Ovidiu Ioan: 
    Domnule președinte, domnilor consilieri județeni, intervenția 
mea este de o altă natură. Tin să vă mulțumesc tuturor consilierilor 
județeni, dumneavoastră, și să anunț că mâine îmi voi depune demisia 
din calitatea de consilier județean.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    De ce? 
    Popa Ovidiu Ioan: 
    Din motive personale. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, am luat cunoștință. S-a stârnit un pic de agitație, dar 
motivul este că lumea îl regretă pe domnul consilier Popa. Oricum, vă 
mulțumim pentru colaborarea de până acum. Cine este următorul pe 
lista dumneavoastră, doamna Stănescu? 
    Stănescu Vetuța: 
    Domnul Chirilă. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da. Vă mulțumim mult tuturor pentru participare. Dar mai 
am un anunț de făcut. Mâine, de la orele unsprezece, cei care doriți să 
participați, sunteți invitați cu tot dragul în această sală, la un concert 
Stradivarius. Intrarea este liberă. Mulțumim mult de tot. 
 

x 
 

    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
    PRESEDINTE,     
     Mircea Flaviu Bobora 
       SECRETAR AL JUDETULUI, 
             Dumitru Sorin Stefoni 
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