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PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 27 iulie 2018 
 
 
 
     La începerea ședinței sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel 
Costel, Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinții Consiliului Județean 
Hunedoara; Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bălănesc Doinița 
Maria, Chirilă Ioan Nicolaie, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, 
Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Frânc Oana Elisabeta, Gherman 
Petre Lucian, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu Alin 
Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Mutulescu 
Marius, Oprișa Ioan Florin, Popa Mircea Marcel, Rus Lucian Ioan, 
Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan 
Dumitru, Toma Florian, Vlad Ovidiu – consilieri județeni; Bîrsoan 
Mariana Daniela -  secretarul județului. 
  Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni: Ciodaru 
Iulian Dacian, Popescu Valentin, Popescu Viorica. 
    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 președinte Bobora Mircea 
Flaviu. 
    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 
Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului Naţional al 
României. 
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    Se intonează Imnul Naţional al României. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 30 consilieri,  potrivit 
art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal 
constituită.  
   Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința 
de îndată din data de 16 iulie 2018. Aveţi dreptul să contestaţi 
conţinutul procesului verbal şi să solicitaţi menţionarea exactă a 
opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că 
nu au fost consemnate cu exactitate. 
    Dacă nu sunt observații, vă rog să trecem la aprobarea 
procesului verbal: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(30). 
 
 
 

 
x 

 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi, așa cum a fost el publicat: 
1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 
regulate speciale; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de  Analiză și 
Acoperire a  Riscurilor al Județului Hunedoara; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unui obiectiv de 
investiții derulat de S.C. APASERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani; 
4. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-
primire a investiției ”Extindere rețele de apă și apă uzată Petrila – 
Petroșani”, Obiect 1 finalizat – Colector Dărănești Petroșani – Parc 
Industrial Petrila, tronson C3 – C11, C11 – C18; 
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5. Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea  Planului 
de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.100/2018 privind aprobarea Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare 
zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-
Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”; 
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a 
Galeriilor de Artă FORMA din Deva aparținând domeniului public al 
Județului Hunedoara;  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
functii şi a  Regulamentului  de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii 
Judeţene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva; 
9. Proiect de  hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
functii şi a Regulamentului  de organizare şi funcţionare ale  Agenţiei 
de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Hunedoara; 
10. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea organigramei şi a statului 
de funcții  ale Teatrului Dramatic "Ion D. Sîrbu" Petroşani; 
11. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea organigramei şi a statului 
de funcții  ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane; 
12. Proiect de  hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului 
de funcții  ale Centrului de Cultură si Artă al Judeţului Hunedoara; 
13. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții şi a Regulamentului  de organizare şi funcţionare ale aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; 
14. Proiect de  hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a  Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara; 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018; 
16. 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 
2018; 
17. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara 
pe trimestrul II 2018; 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, pe 
anul 2018; 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și modificarea programului 
de investiții, anexă la buget, ale unor instituții aflate în subordinea și 
finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli ale spitalelor publice de interes județean, virărilor 
de credite bugetare și modificarea programului de investiții, anexă la 
buget, pe anul 2018; 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare 
către Consiliul Local al Comunei Soimuș a dreptului de administrare 
asupra sectorului de drum județean DJ 706A de la km 18+782 la km 
22+500 și a sectorului de drum județean DJ761A de la km 0+010 la km 
5+800; 
22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al 
Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul școlar 2018 – 
2019. 
    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 
modificarea ordinii de zi, după cum urmează: 
A. modificarea titlului proiectului de hotărâre de la punctul 18 astfel: 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului 
propriu, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget 
pe anul 2018. 
B. completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: 
23. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2018 al SC ApaServ Valea Jiului Petroșani; 
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.109/2018 privind aprobarea documentației 
tehnice „Studiu de Fezabilitate”  şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Linie verde de autobuze electrice între 
Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea 
Jiului” - componenta 1, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr.136/2018; 
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25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.110/2018 privind aprobarea documentației 
tehnice „Studiu de Fezabilitate”  şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Linie verde de autobuze electrice între 
Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea 
Jiului” - componenta 2, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr.137/2018; 
26. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2018. 
    Ultimul punct al ordinii de zi va fi, ca de obicei, Diverse. 
    Dacă  sunt  observaţii cu privire la ordinea de zi propusă? 
Dacă nu, vă propun să o supunem la vot: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (30). 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor consilieri, înainte de a trece la dezbaterea 
proiectelor din ordinea de zi, facem precizarea că, în conformitate cu 
art.46 alin.1 din Legea 215/2001, „Nu poate lua parte la deliberare și la 
adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, 
soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes 
patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”. 
 
 
 
 

I. 
 

    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. 
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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 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 (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    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 (30). 
 
 
 

 
II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
de  Analiză și Acoperire a  Riscurilor al Județului 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. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de  
Analiză și Acoperire a  Riscurilor al Județului Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de  Analiză și Acoperire a  Riscurilor al Județului Hunedoara, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
 
 
 

 
III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
finanțării unui obiectiv de investiții derulat de S.C. APASERV VALEA 
JIULUI S.A. Petroșani. 
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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 finanțării unui 
obiectiv de investiții derulat de S.C. APASERV VALEA JIULUI S.A. 
Petroșani: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
finanțării unui obiectiv de investiții derulat de S.C. APASERV VALEA 
JIULUI S.A. Petroșani, în ansamblul său: 

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

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea 
Protocolului de predare-primire a investiției ”Extindere rețele de apă și 
apă uzată Petrila – Petroșani”, Obiect 1 finalizat – Colector Dărănești 
Petroșani – Parc Industrial Petrila, tronson C3 – C11, C11 – C18. 
     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 însușirea Protocolului de 
predare-primire a investiției ”Extindere rețele de apă și apă uzată 
Petrila – Petroșani”, Obiect 1 finalizat – Colector Dărănești Petroșani – 
Parc Industrial Petrila, tronson C3 – C11, C11 – C18:   
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind însușirea 
Protocolului de predare-primire a investiției ”Extindere rețele de apă și 
apă uzată Petrila – Petroșani”, Obiect 1 finalizat – Colector Dărănești 
Petroșani – Parc Industrial Petrila, tronson C3 – C11, C11 – C18, în 
ansamblul său:  

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
 
 
 
 

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru completarea și 
actualizarea  Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.100/2018 privind 
aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea 
proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice 
între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line 
Valea Jiului”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu 
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din 
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.    
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
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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 pentru completarea și 
actualizarea  Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.100/2018 privind 
aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea 
proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice 
între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line 
Valea Jiului”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru completarea 
și actualizarea  Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.100/2018 privind 
aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea 
proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice 
între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line 
Valea Jiului”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
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VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea modului 
de administrare a Galeriilor de Artă FORMA din Deva aparținând 
domeniului public al Județului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    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 a Galeriilor de Artă FORMA din Deva aparținând 
domeniului public al Județului Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Inainte de a supune la vot proiectul de hotărâre în 
ansamblul său, l-aș ruga pe domnul Andronache, dacă poate, să ne 
spună un singur lucru: cine va putea expune în Galeriile Forma? 
  Andronache Daniel Costel: 
    Dacă-mi permiteți, o să fac un scurt rezumat al situației 
Galeriilor de Artă. Evident că noi, toți, încurajăm tot ce înseamnă artă 
în județul Hunedoara. La Galeriile de Artă, în ultima perioadă, a apărut 
o situație deosebită, în sensul că ei nu puteau, în nicio formă, să se 
întrețină din veniturile proprii, care sunt doar din taxele pe care le 
plătesc artiștii către uniune. Ne-am gândit să preluăm noi tot ce 
înseamnă administrarea galeriilor și credem că, în continuare, artiștii 
profesioniști din județul Hunedoara vor avea prioritate pentru expozițiile 
pe care le vor face. Se va face un grafic anual – așa am discutat cu ei 
– care va fi supus comisiei de cultură din cadrul consiliului județean, 
pentru a fi aprobat. Evident, pe lângă aceste expoziții, se pot organiza 
lansări de carte, alte evenimente culturale ale artiștilor profesioniști din 
județul Hunedoara și nu numai, ci din întreaga țară. Ideea este de a 
aduce aceste galerii la un standard ridicat, în așa fel încât să le putem 
avea deschise și sâmbăta și duminica, când lumea iese în orași și 
când, până acum, ele erau închise. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Mulțumesc, domnule Andronache! Cred că de data asta o 
să fie de acord toată lumea cu mențiunea făcută de domnul 
vicepreședinte Andronache, pentru a vota proiectul de hotărâre pe 
ansamblu. Vă rog! 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea 
modului de administrare a Galeriilor de Artă FORMA din Deva 
aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
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VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 
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 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 organigramei și 
a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva:     
    Domnii consilieri județeni Magheru Dan Adrian și Stănescu 
Vetuța nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel 
încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 28. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
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    Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 
Deva: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (28). 
 
 
 

 
VIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de functii şi a  Regulamentului  de organizare 
şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-
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 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 organigramei, a 
statului de functii şi a  Regulamentului  de organizare şi funcţionare ale 
Bibliotecii Judeţene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva: 
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    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de functii şi a  Regulamentului  de organizare 
şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-
Deva: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
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IX.  
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de functii şi a Regulamentului  de organizare şi 
funcţionare ale  Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului 
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 județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.    
   Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 
statului de functii şi a Regulamentului  de organizare şi 
funcţionare ale  Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului 
Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi ()30. 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de functii şi a Regulamentului  de organizare şi 
funcţionare ale  Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
 
 
 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcții  ale Teatrului Dramatic "Ion D. 
Sîrbu" Petroşani. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
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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 organigramei şi 
a statului de funcții  ale Teatrului Dramatic "Ion D. Sîrbu" Petroşani: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcții  ale Teatrului Dramatic "Ion D. 
Sîrbu" Petroşani, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
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XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcții  ale Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi 
a statului de funcții  ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcții  ale Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
 
 
 
 

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcții  ale Centrului de Cultură si Artă al 
Judeţului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi 
a statului de funcții  ale Centrului de Cultură si Artă al Judeţului 
Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
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    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcții  ale Centrului de Cultură si Artă al 
Judeţului Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
 
 
 
 

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții şi a Regulamentului  de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
precum şi gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
   Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu 
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din 
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.    
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, 
statului de funcții şi a Regulamentului  de organizare şi funcţionare ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții şi a Regulamentului  de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
 
 
 

XIV. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a  Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
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de organizare și funcționare a  Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a 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 (30). 
 
 
 
 

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene pe anul 2018. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
precum şi gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea Programului 
de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 
2018: 
    Doamna consilier Frânc Oana Elisabeta nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene pe anul 2018, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (29). 
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XVI. 
 

    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 2018. 
    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 analiza și aprobarea 
execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean 
Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe 
trimestrul II 2018: 
    Doamna consilier Frânc Oana Elisabeta nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 

27 
 



- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    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 2018, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (29). 
 
 
 
 

XVII. 
 

    Se prezintă propiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Județean Hunedoara pe trimestrul II 2018. 
      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 analiza și aprobarea 
execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean 
Hunedoara pe trimestrul II 2018: 
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    Doamna consilier Frânc Oana Elisabeta nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    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 2018, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (29). 
 
 
 
 

XVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al 
Județului Hunedoara pe anul 2018. 
    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. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului 
Hunedoara pe anul 2018: 
    Doamna consilier Frânc Oana Elisabeta nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al 
Județului Hunedoara pe anul 2018, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (29). 
 
 
 
 

XIX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții 
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. 
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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 rectificării 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara: 
    Doamna consilier Frânc Oana Elisabeta nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții 
aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

31 
 



    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (29). 
 
 
 
 

XX. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor publice de 
interes județean, virărilor de credite bugetare și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2018. 
    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 
bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor publice de interes 
județean, virărilor de credite bugetare și modificarea programului de 
investiții, anexă la buget, pe anul 2018: 
    Doamnele consilier Frânc Oana Elisabeta și Suciu Ancuța 
Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel 
încâtnumărul voturilor exprimate la acest punct este 28. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
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    Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor publice de 
interes județean, virărilor de credite bugetare și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2018, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (28). 
 
 
 
 

XXI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Soimuș a 
dreptului de administrare asupra sectorului de drum județean DJ 706A 
de la km 18+782 la km 22+500 și a sectorului de drum județean 
DJ761A de la km 0+010 la km 5+800. 
    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. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii 
temporare către Consiliul Local al Comunei Soimuș a dreptului de 
administrare asupra sectorului de drum județean DJ 706A de la km 
18+782 la km 22+500 și a sectorului de drum județean DJ761A de la 
km 0+010 la km 5+800: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Soimuș a 
dreptului de administrare asupra sectorului de drum județean DJ 706A 
de la km 18+782 la km 22+500 și a sectorului de drum județean 
DJ761A de la km 0+010 la km 5+800, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
 
 
 
 

XXII. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de 
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administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul 
școlar 2018 – 2019. 
    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 desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de 
administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul 
școlar 2018 – 2019: 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Intrucât primul articol se va adopta prin vot secret, vă rog 
să faceți propuneri privind desemnarea desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al 
Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul școlar 2018 – 
2019. 
    Felciuc Eduard: 
    Din partea grupului PSD, îl propun pe domnul Sarafincean 
Marius. 
    Toma Florian: 
    Si grupul de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal 
are o propunere. Este vorba de domnul profesor Steici Marius, 
profesor la Liceul „Anghel Saligni” din Simeria, foarte mulți ani director 
al acestei unități de învățământ. 
    Stănescu Vetuța: 
    O să-l rog pe domnul consilier care a făcut propunerea din 
partea grupului PSD să ne spună cine este domnul pe care l-au 
propus, ca să știm și noi despre ce este vorba și despre cine este 
vorba. 
  Felciuc Eduard: 
    Domnul Marius Sarafinceanu este licențiat în economie, are 
un master în resurse umane, este fostul reprezentant sătesc al 
Simeriei Vechi, loc unde este și Centrul de Pedagogie, fost consilier 
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local; actualmente este administratorul firmei care este în directa 
subordine a Consiliului local Simeria. 
    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 30 voturi, din care 17 voturi pentru 
domnul Sarafinceanu Marius și 13 pentru domnul Steici Marius. 
    Astfel a fost adoptat art.1. 
    Art.2 se adoptă prin vot deschis: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în 
Consiliul de administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria 
pentru anul școlar 2018 – 2019. 
 
 
 
 

XXII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC ApaServ Valea 
Jiului Petroșani. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier 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 rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC ApaServ Valea Jiului Petroșani: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC ApaServ Valea 
Jiului Petroșani, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
 
 
 
 

XXIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.109/2018 privind 
aprobarea documentației tehnice „Studiu de Fezabilitate”  şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Linie 
verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - componenta 1, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.136/2018. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
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    Domnul consilier 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 pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.109/2018 privind aprobarea 
documentației tehnice „Studiu de Fezabilitate”  şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Linie verde de 
autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-
Uricani Green Line Valea Jiului” - componenta 1, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.136/2018: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.109/2018 privind 
aprobarea documentației tehnice „Studiu de Fezabilitate”  şi a 
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indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Linie 
verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - componenta 1, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.136/2018, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
 
 
 
 

XXV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.110/2018 privind 
aprobarea documentației tehnice „Studiu de Fezabilitate”  şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Linie 
verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - componenta 2, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.137/2018. 
    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 pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.110/2018 privind aprobarea 
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documentației tehnice „Studiu de Fezabilitate”  şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Linie verde de 
autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-
Uricani Green Line Valea Jiului” - componenta 2, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.137/2018: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.110/2018 privind 
aprobarea documentației tehnice „Studiu de Fezabilitate”  şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Linie 
verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - componenta 2, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.137/2018, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
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XXVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat 
la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2018. 
    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 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2018: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat 
la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a 
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cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2018, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
 
 
 

x 
 
    Andronache Daniel Costel: 
    Dacă-mi permiteți, domnule președinte! Așa cum ați văzut, 
aceste sume sunt alocate pentru drumul spre Sarmizegetusa, care – 
după avariile suferite în ultima săptămână și azinoapte – reprezintă o 
stare clară de pericol. Astăzi am trimis poliției solicitarea ca – până se 
rezolvă cumva – să oprim accesul, pentru că orice turist vine acolo, e 
într-un pericol iminent. Parcarea nici nu mai există, a fost blocată toată. 
O să vă rugăm ca, probabil marți, să fiți disponibili pentru a face o 
ședință de îndată și, dacă primim luni avizul poliției, să oprim accesul, 
până la remedierea situației. Vă mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Si ați văzut și rapiditatea cu care s-a reacționat. Azinoapte 
s-a întâmplat evenimentul, iar azi am pus proiectul pe ordinea de zi. 
Am găsit 1.100.000 lei ce sunt repartizați pentru această intervenție și 
sperăm să trecem și peste asta cu bine. 
    Gherman Petre Lucian: 
    Domnule președinte, am văzut că pe drumul județean 687D 
s-au efectuat reparații pe porțiunea situată între Toplița și motel. Nu 
știu din ce motiv lucrările s-au oprit în zona motelului. De la motel și 
până la intersecția cu Cinciș sat este practic cea mai stricată porțiune a 
acestui drum. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    E porțiunea de intrare, cu zona aia de pantă la intrarea în 
Cinciș. 
    Gherman Petre Lucian: 
    Exact. Si, cum vă spuneam, aceea este zona cea mai 
stricată de pe acest drum. Vreau să vă întreb dacă se vor continua 
lucrările și când se va face acest lucru. Mulțumesc! 
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    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu putem să vă spunem data, dar de remediat o să 
încercăm să le remediem, cât mai curând posibil. Dar e suficient că ați 
văzut cu am reacționat la Toplița, la motel în zonă. 
    Gherman Petre Lucian: 
  Dar e păcat că s-au oprit chiar acolo. Nu știu din ce motiv s-
au oprit și au plecat, când puteau să continue și cu porțiunea aceea. 
  Mutulescu Marius: 
    Domnule președinte, dacă-mi permiteți, aș avea și eu o 
rugăminte. Aveți în mapa de ședință o solicitare a conducerii Secției de 
Pneumologie de la Spitalul Județean de Urgență privind continuarea 
unor lucrări de modernizare a acestei secții. Este vorba de o solicitare 
de înlocuire a 25 de uși și 30 fereste. Dumneavoastră știu că ați vizitat 
această secție, împreună cu domnul Andronache, și ați dat girul pentru 
ca aceste lucrări să se facă. Solicitarea mea și a colegilor noștri este 
de a nu ne împotmoli acum la mal și de a reuși să definitivăm această 
secție, lucru care este de interesul tuturor cetățenilor din județ. Vă 
mulțumesc mult și am convingerea că veți face tot posibilul pentru ca 
să reușim să terminăm această lucrare. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc, mai ales pentru expresia utilizată, ea fiind 
corectă: „veți face tot posibilul”. Tot posibilul e corect spus. 
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
    Domnule președinte și domnilor vicepreședinți, vreau să fac 
legătura cu cele menționate de colegul meu Lucian Gherman referitor 
la drumuri. Drumul de la ieșirea din Hunedoara, care face legătura cu 
Bunila, Ghelari, Toplița și în special către furnalul din Govăjdie este 
destul de afectat. In momentul acesta este plin de turiști, care vin din 
toate județele și chiar și din afara țării. Găsiți modalitatea și urgentați 
intervenția, măcar să astupăm gropile catastrofale din acest drum. 
Pentru că sunt gropi din care, dacă reușești să intri cu mașina, nu mai 
ieși. Vă dau un singur reper, iar când mergeți prin zonă, uitați-vă! Chiar 
în dreptul fostei stații de preparare de la Teliuc o să vedeți două gropi 
în care Doamne ferește să intrați cu mașina, că nu reușiți să mai ieșiți. 
    De asemenea, vreau să vă aduc la cunoștință că, în luna 
august, la Poienița Voinii va fi comemorat îndrăgitul cântăreț Drăgan 
Munteanu și aș vrea să urgentăm și acolo activitatea de reparații a 
drumului. Pentru că o porțiune de drum a fost afectată de apă, știu că, 
prin hotărâre de guvern, s-au alocat sume și deja a început activitatea;  
vă rog să intervenim cu asfalt și pe porțiunea până la Poienița Voinii, 
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unde se desfășoară acest eveniment în luna august. Sper să putem să 
găsim o modalitate pentru a urgenta și să terminăm drumul până la 
acest eveniment. 
    Si aș mai avea o problemă. Sunt nouă luni de zile de când 
tot ridic această problemă vizavi de Casa de Cultură Hunedoara. La 
ora actuală încă nu știu ce răspuns să dau locuitorilor din Hunedoara 
care mă întreabă despre Casa de Cultură. Le-am răspuns ceea ce mi-
ați tot spus dumneavoastră și domnul vicepreședinte în ședințe, că se 
vor găsi modalitățile și că inclusiv exteriorul se va repara, dar nu știu să 
le spun concret când. Mulțumesc mult! 
      Bobora Mircea Flaviu: 
    Incep cu sfârșitul și vă mulțumesc pentru întrebare, pentru 
că întrebarea pe care mi-o puneți dumneavoastră mi-a pus-o și Curtea 
de Conturi. In luna ianuarie, dacă-mi aduc bine aminte, am făcut o 
plângere la poliție și parchet, pentru că ne-am dori noi să depistăm 
toate neregulile. Văzând că lucrurile trenează și că nu avem un 
răspuns, domnul Andronache a găsit o soluție pentru ceea ce 
înseamnă demararea lucrurilor și am făcut o nouă asociere cu 
municipiul Hunedoara, avem bugetat un milion și în cel mai scurt timp 
posibil vom începe lucrările. Cam pe când, domnule Andronache? 
    Andronache Daniel Costel: 
    Domnule consilier, cel mai greu lucru e să repari ceva ce e 
stricat, nu să-l faci de la început. Din păcate, noi am fost în situația 
asta și, la fiecare pas pe care l-am făcut , am găsit câte o neregulă 
rămasă de-a lungul timpului. Cred că am reușit să depășim faza asta, 
avem comisia care lucrează în acest moment, cu Primăria Hunedoara 
am stabilit toți pașii și veți vedea efectul acestor măsuri, mult mai 
repede decât s-a trenat atâția ani, în care nu s-a întâmplat absolut 
nimic. Era grozav dacă și atunci cineva punea întrebări: de ce nu se 
întâmplă nimic? de ce s-au adus bazinele care nu există? de ce s-au 
turnat fundații care nu s-au turnat? și așa mai departe. Noi trebuie să 
reparăm acum toate aceste lucruri și ăsta-i motivul pentru care se pare 
că ne mișcăm așa greu. Dar, de fapt, nu ne mișcăm chiar așa greu și o 
să vedeți eficiența. 
     Bobora Mircea Flaviu: 
  Da. Iar referitor la traseul din zona furnalului de la Govăjdie 
despre care vorbeați, vreau să vă spun că eu chiar săptămâna asta am 
fost pe traseu respectiv. Sunt, într-adevăr, unele gropi care necesită 
reparații, dar până la Govăjdie lucurile sunt OK, mai puțin intrarea de 
pe drumul care merge între Teliuc și Ghelari. Când o iei la dreapta, 
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acolo sunt ceva probleme legate de canalizarea făcută după asfaltare 
și minuni de genul ăsta. Deci, domnule consilier, suntem pe fază și 
încercăm să le rezolvăm. 
    In legătură cu Poienița Voinii, în ultimii doi ani – vorbim de 
2016, 2017 – nimeni nu poate să afirme că nu s-au făcut eforturi. 
Sigur, până la bine mai este, dar o să încercăm. Si vă spuneam că – 
pentru că noi doi am mai discutat treburile acestea – așteptăm și 
rectificările și așteptăm să se oprească și ploile. Pentru că, dacă o să 
avem tot felul de situații de genul ăsta, vă dați seama că o să 
trebuiască să facem un alt sistem de priorități. In cazul nostru nu se 
pune problema, dar am putea pune problema în mod – cum să zic să 
nu supăr pe nimeni? – de dreapta. Adică e eficient să faci un drum de 
26 de milioane pentru trei case? Problema caselor nu înseamnă 
selecție făcută arbitrar de un om vizavi de populație, oricât ar fi de 
mică, care trebuie să aibă confort. Dar vă mulțumesc pentru sugestii. 
    Poftiți, domnule Mârza, că văd că stați cu pumnii încleștați! 
    Mârza Florin: 
    Da, trebuie să vă mulțumesc. Am fost plăcut impresionat de 
răspunsul la cel de-al patrulea punct, răspunsul prin fapte. Când am 
văzut invitația de a accesa materialele prin intermediul site-ului 
consiliului județean, m-am urcat în mașină și am și plecat spre Cabana 
Rusu, să văd că și drumul din Parâng s-a rezolvat. Nu e așa, glumesc 
bineînțeles; nu e așa, ba mai mult s-a degradat foarte mult și probabil 
că ar trebui să ne gândim, să vă gândiți să-l declarăm închis, pentru că 
a devenit impracticabil în porțiunile de sus, din cauza ploilor din ultima 
vreme. Si vă reamintesc că acum este evident că în acest an nu se va 
promova nicio investiție acolo, dar el este un drum aflat sub un contract 
de întreținere și cred că ar trebui să se exercite această latură.  
Referitor la calitatea răspunsurilor pe care le-am primit, am să intervin 
în ședința următoare. Vă mulțumesc.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, eu vă mulțumesc și pentru sugestie, vă mulțumesc și 
pentru modul efectiv realist în care puneți presiune pentru rezolvarea 
unor probleme și așa e normal să fie. Si pentru noi, îmbunătățirea 
continuă este o chestie care o avem în vedere tot timpul. Dar aș vrea 
să vă pun și eu o întrebare: când ați fost ultima dată între Cabana 
Rusu și Parâng? 
   Mârza Florian: 
    Acum o lună. 
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   Bobora Mircea Flaviu: 
   Intâmplarea face ca eu să fi fost ieri. 
   Mârza Florian: 
   A, nu. 
   Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu, nu, dar să vă spun: ieri am primit o informație cum că 
drumul între Cabana Rusu și Parâng, așa cum este el, este blocat, 
deci nu se mai poate ajunge la cabanele de sus nici măcar cu 
alimente, apă sau chestii de-astea mici. 
   Mârza Florian: 
   Da, informația aceasta am primit-o și eu, fără să fiu acolo, 
am recunoscut. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
  Vreau să vă spun că partea cea mai interesantă a fost când 
ne-am intersectat cu șase mașini care coborau - în timp, bineînțeles, 
nu în coloană. Dar aveți dreptate că, până la condiții normale de 
transport într-o zonă turistică, obligatoriu trebuie să facem toate 
eforturile. Dar v-aș ruga să nu ne cereți să le facem nerespectând 
legea. Pentru că pe Cabana Rusu – Parâng, pe drumul acesta, știți că 
au fost o groază de contestații. Nu vreau să mă întind foarte mult, dar 
vreau să vă spun că la momentul aceasta decizia a fost dată de Curtea 
de Apel Alba și mai există o fărâmă de soluționat la CNSC, Comisia de 
soluționare a contestațiilor. Nu-mi cereți date despre cine sunt cei care 
contestă, cine sunt cei care au câștigat la Alba, că nu mă interesează 
chestiile astea. 
  Mârza Florian: 
  Nu am vrut să intru în aceste amănunte, dar - dacă ați 
deschis discuția - sensul întrebării mele era: s-a pierdut, deci instanța a 
constatat niște lipsuri. Sigur, e de datoria dumneavoastră, dacă vreți 
sau dacă nu, să căutați și vinovații. Dar ceea ce cu siguranță va trebui 
să faceți este să îndreptați acele lipsuri și, la următoarea licitație, 
indiferent câți contestatari vor fi, să nu aibă dreptate. In sensul ăsta am 
pus eu întrebarea pentru că răspunsul pe care l-am primit este formal, 
nimeni nu spune ce s-a întâmplat sau măcar dacă cineva a tras vreo 
concluzie, nu? Când o instanță îți spune că ai greșit, deci dă dreptate 
contestatarului, este evident că tu ai niște lipsuri, tu, consiliul județean; 
cine a făcut caietul de sarcini, nu știm, e ceva care vine din trecut. Si 
nici nu are importanță asta, important este ca următoarea licitație să fie 
corectă, documentele, caietul de sarcini să fie în așa fel întocmit, încât 
indiferent cine contestă și vor fi probabil destui care să o facă, să nu 
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aibă câștig de cauză. Pe partea asta nu am primit răspuns. Legat de 
cum este acum, eu vă promit că veți primi din partea Primăriei 
Petroșani o situație foarte clară și propuneri legate de acest drum. 
Mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
  Da bun, eu nu am negat faptul că trebuie să intervenim, dar 
v-am spus că suntem pe ultima sută de metri cu ceea ce înseamnă 
atribuirea pentru refacerea drumului. 
  Vă mulțumim mult și toate cele bune. 
 
   Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
  PRESEDINTE, 
     Mircea Flaviu Bobora              
              SECRETAR AL JUDETULUI, 
             Mariana Daniela Bîrsoan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCC. 
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