ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 19 decembrie 2016
La ședință sunt prezenți: Nistor Laurențiu – președintele
Consiliului Județean Hunedoara; Bobora Mircea Flaviu și Vasilescu Sorin
Adrian – vicepreședinții Consiliului Județean Hunedoara; Andronache
Daniel-Costel, Antal Liviu-Marius, Armean Lenuța, Bălănesc DoinițaMaria, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Circo Aurel-Vasile,
Dimulescu Rodica, Dunca Victoria-Alina, Felciuc Eduard, Frânc OanaElisabeta Gherman Petre Lucian, Gligor Dorin-Oliviu, Hirghiduși Ion,
Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu Alin-Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru
Dan-Adrian, Popa Mircea-Marcel, Popa Ovidiu-Ioan, Popescu Valentin,
Rus Lucian-Ioan, Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța-Elena, Simon IonuțLucian, Staier Ioan-Dumitru, Toma Florian, Vlad Ovidiu.
Lipsește de la ședință domnul consilier Mârza Florin.
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 –
vicepreședintele al Consiliului Județean Hunedoara.
Bobora Mircea-Flaviu:
Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile
art.49 alin.2 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului
Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016 a Consiliului
Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului
Naţional al României.
Se intonează Imnul Naţional al României.
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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.
x
zi:

Bobora Mircea-Flaviu:
Domnilor consilieri, vă propun următorul proiect al ordinii de
- Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui Consiliului
Județean Hunedoara.
Dacă sunt observaţii în legătură cu ordinea de zi propusă?
Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare ordinea de zi:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32).

I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea
președintelui Consiliului Județean Hunedoara.
Domnul Stefoni Dumitru Sorin, secretarul județului
Hunedoara, prezintă Ordinul Prefectului Județului Hunedoara
nr.401/2016 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a
mandatului de Președinte al Consiliului Județean Hunedoara exercitat de
domnul Laurențiu Nistor.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui Consiliului
Județean Hunedoara:
Bobora Mircea-Flaviu:
Primul articol din proiectul de hotărâre se va adopta prin vot
secret. Vă rog să faceți propuneri privind alegerea președintelui, pentru a
putea fi înscrise în buletinele de vot!
Nistor Laurențiu:
Stimați colegi, îl propun pe domnul Bobora Mircea-Flaviu.
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Popescu Valentin:
Domnule vicepreședinte, din partea grupului de consilieri
județeni PNL, o propun pe doamna Stănescu Vetuța.
După completarea buletinelor de vot, se procedează la
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și
întocmirea procesului verbal. Din acesta rezultă că au fost exprimate
valabil un număr de 32 voturi, din care 19 pentru domnul Bobora MirceaFlaviu și 13 pentru doamna Stănescu Vetuța. In consecință, a fost ales în
funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara domnul Bobora
Mircea-Flaviu.
Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
Bobora Mircea-Flaviu:
Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru încrederea
pe care mi-ați acordat-o prin votul dumneavoastră și mulțumesc și celor
care, din anumite considerente, au votat altfel. Si vă promit că prestația
mea va fi prestația celui care s-a angajat să facă administrație, nu
politică, în consiliul județean, pentru bunul mers al lucrurilor.
Nu pot să nu spun un singur cuvânt despre cel care și-a dat
demisia. Vorbesc de domnul Nistor Laurențiu. Ii mulțumesc pentru
suportul constant pe care l-am avut din partea lui, ca prieten, ca
președinte al organizației județene a Partidului Social-Democrat și ca om
care a încercat, încearcă și va încerca și în viitor – sunt convins de treaba
asta – să păstreze cu înțelepciune un echilibru care să ducă la unicul
deziderat al nostru, al celor 33 de consilieri: bunul mers al lucrurilor în
județul Hunedoara.
Intre Crăciun și Anul Nou, la o dată pe care o s-o fixăm de
comun acord, o să fie și masa la care eu îmi permit de pe acum să vă
invit cu mare drag pe toți colegii mei din consiliul județean. De asemenea,
o să-l invit și pe – nu demisionarul, că e ușor malițioasă expresia –
deputatul Laurențiu Nistor.
Vă mulțumesc încă o dată!
Următoarele două articole se adoptă prin vot deschis:
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre.
x
Bobora Mircea-Flaviu:
Si mai avem un punct la fel de important. Intrucât, prin
alegerea lui Bobora în funcția de președinte al Consiliului Județean
Hunedoara, una din funcțiile de vicepreședinte a rămas vacantă, vă
propun să suplimentăm ordinea de zi cu încă un punct și anume:
Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al
Consiliului Județean Hunedoara.
Dacă sunteți de acord cu propunerea de suplimentare a
ordinii de zi?
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).

II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind alegerea unui
vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara.
Bobora Mircea-Flaviu:
Intrucât primul articol din proiectul de hotărâre se va adopta
prin vot secret, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea noului
vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara, spre a putea fi înscrise
în buletinele de vot.
Nistor Laurențiu:
Domnule președinte, înainte de a face această propunere, miaș permite să vă felicit din tot sufletul pentru funcția obținută. Si cu tot
ceea ce ați spus mai înainte să vă țineți de cuvânt, că altfel vă urmăresc
din umbră.
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Il propun pentru funcția de vicepreședinte pe domnul
Andronache Daniel-Costel.
Antal Liviu-Marius:
Si grupul consilierilor PNL vă felicită pentru funcția obținută și
îl propunem pe domnul Toma Florian pentru funcția de vicepreședinte.
După completarea buletinelor de vot, se procedează la
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și
întocmirea procesului verbal. Din acesta rezultă că au fost exprimate
valabil un număr de 32 voturi, din care 18 voturi pentru domnul
Andronache Daniel-Costel și 14 voturi pentru domnul Toma Florian. In
consecință, în funcția de vicepreședinte al consiliului județean a fost ales
domnul Andronache Daniel-Costel.
Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
Următoarele două articole se adoptă prin vot deschis:
Domnii consilieri Bejinariu Valeriu, Magheru Dan-Adrian și
Simon Ionuț-Lucian au părăsit sala de ședinte, astfel încât numărul
voturilor exprimate în continuare este 29.
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre.
Bobora Mircea-Flaviu:
Pentru că a fost ales și al doilea vicepreședinte, în persoana
domnului Daniel Andronache, țin să-l felicit pentru noua poziție, să-i urez
succes în munca în noua echipă de conducere executivă a Consiliului
Județean Hunedoara. Eu, persoanl, sunt extrem de mulțumit de ceea ce
înseamnă această echipă și, în special, valoarea, expertiza și experiența
celor doi colegi ai mei: domnul Sorin Vasilescu și domnul Daniel
Andronache. Acest lucru, cred eu, este un argument în plus în a vă
garanta că vom face tot ceea ce este posibil, conform legii, pentru a
contribui la bunul mers al lucrurilor în județul Hunedoara, împreună cu - și
o să repet treaba asta cu obstinație – împreună cu cei pe care noi toți,
din partea stângă cum privesc eu sala, i-am vizualizat în campania
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electorală ca fiind coloana vertebrală a administrației publice locale. Deci,
împreună cu primarii, indiferent de coloratura politică, cei care conduc
unitățile administrativ-teritoriale din județul Hunedoara. Pentru că relația
între consiliul județean și primarii unităților administrativ-teritoriale este o
relație de parteneriat, cu drepturi egale și cu scopuri comune, unii la
nivelul întregului județ și să fie contributori la realizarea obiectivelor în uat
pe care le conduc.
Acestea fiind spuse, vă mulțumesc dumneavoastră pentru tot
ce a însemnat prestație în anul 2016, la nivelul consiliului județean,
prestație care a demonstrat profesionalismul celor 33 de consilieri ai
Consiliului Județean Hunedoara. Vă doresc sărbători fericite, vă doresc
toate cele bune. Si aș mai adăuga, în numele meu și al dumneavoastră,
să facem aceleași urări și populației județului Hunedoara, cei care au
făcut posibilă și ședința de astăzi, și ședințele de până acum ale
consiliului județean, și cele din viitor, electoratul județului Hunedoara, pe
care nu trebuie, sub nici o formă, să îl dezamăgim. Si nu trebuie, sub nici
o formă, să nu realizăm lucrurile pe care ni le-am propus și pentru care
vom continua să milităm, în ideea creșterii standardului de civilizație și de
viață a întregii comunități pe care o reprezentăm.
Incă o dată: la mulți ani, multă sănătate, sărbători fericite,
dumneavoastră și electoratului județului Hunedoara! Mulțumesc pentru
participarea la această întâlnire.
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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