ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 29 decembrie 2016

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, Bălănesc Doinița-Maria, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin
Ionel, Circo Aurel-Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria-Alina,
Felciuc Eduard, Gherman Petre-Lucian, Gligor Dorin-Oliviu, Hirghiduși
Ion, Hojda Ion, Ivăniși Maria, Magheru Dan-Adrian, Popa Mircea-Marcel,
Popa Ovidiu-Ioan, Popescu Valentin, Rus Lucian-Ioan, Suciu AncuțaElena, Staier Ioan-Dumitru, Toma Florian, Vlad Ovidiu.
Lipsesc de la ședință domnii consilieri: Frânc Oana-Elisabeta,
Hodor Petru, Iovănescu Alin-Cosmin, Mârza Florin, Nistor Laurențiu,
Stănescu Vetuța, Simon Ionuț-Lucian.
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:
Doamnelor, domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru timpul
pe care l-ați afectat acestei ședințe de îndată, apărute independent de
voința noastră. In 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.
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Se intonează Imnul Naţional al României.
Intrucât sunt prezenţi un număr de 25 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 procesele verbale încheiate în ședința
extraordinară din data de 19 decembrie 2016 și în ședința de îndată din
aceeași dată. 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 supun spre aprobare procesul
verbal încheiat în ședința extraordinară din 19 decembrie:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Vă supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința
de îndată din 19 decembrie:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (25).
S-a alăturat plenului doamna consilier Armean Lenuța, astfel
încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare este 26.

x

Bobora Mircea-Flaviu:
Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următorul proiect
al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al
județului Hunedoara pe anul 2016.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016.
Dacă sunt observaţii în legătură cu ordinea de zi propusă?
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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 (26).

I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016.
Bobora Mircea-Flaviu:
Este vorba de o sumă de 666 mii lei, care au venit pentru
completarea lucrărilor necesare pentru întreținerea drumurilor în urma
calamităților. Ele se vor utiliza pentru zonele de drum specificate în acest
proiect.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
propriu al județului Hunedoara pe anul 2016:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016, în
ansamblul său:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(26).
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II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri
județene pe anul 2016.
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 2016:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri
județene pe anul 2016, în ansamblul său:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(26).

x
Bobora Mircea-Flaviu:
Intrucât ordinea de zi a fost epuizată, vreau să folosesc acest
prilej pentru a vă adresa tuturor colegilor din consiliul județean un
călduros la mulți ani și o dorință extrem de deschisă și transparentă de a
lucra bine în folosul comunității. La mulți ani încă o dată și multe realizări
personale în 2017, pentru că – pe lângă cele publice - și cele personale
sunt foarte-foarte importante. La mulți ani și multe-multe împliniri, cu
sănătate pentru toți colegii din Consiliul Județean Hunedoara! Dacă
dintre colegii mei mai dorește cineva să adreseze câteva cuvinte, vă
ascultăm cu mare plăcere.
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Andronache Daniel-Costel:
Si eu vreau să vă doresc la mulți ani, tot ceea ce vă doriți pe
anul viitor și să dea Dumnezeu să fie un an fructuos pentru toată lumea și
să ne vedem cu bine! La mulți ani!
Vasilescu Sorin-Adrian:
Eu vreau să vă mulțumesc pentru activitatea pe care am avuto împreună. Am dat dovadă de înțelepciune și am găsit cele mai bune
soluții în folosul județului și spre binele cetățenilor. Vreau să vă doresc
sărbători fericite, la mulți ani, un an plin de realizări, multă bucurie și
împlinirea tuturor dorințelor!
Stefoni Dumitru-Sorin:
Aș vrea și eu să vă adresez un călduros la mulți ani! Vreau să
vă mulțumesc pentru înțelegerea de care a dat dovadă Consiliul
Județean Hunedoara vizavi de toate proiectele de hotărâre, vizavi de
aspectele privind legalitatea acestor proiecte de hotărâre. In ciuda
faptului că în aceste șase luni au fost și unele mici divergențe, aș vrea să
vă asigur că întotdeauna nu voi face altceva decât să respect textul legii,
fără să fiu părtinitor vizavi de cei care inițiază proiecte de hotărâre,
indiferent de formațiunea politică de unde vin acestea. Vă mulțumesc și
vă doresc multă sănătate și mulți ani!
Stoian Dan:
Mă alătur și eu urărilor făcute de domnul președinte și de
executivul consiliului județean. Sărbători liniștite în continuare, 2017 cu
împliniri, la mulți ani!
Staier Ioan-Dumitru:
Domnule președinte, în numele grupului de consilieri PSD din
consiliul județean, sigur că ne dorim un 2017 plin de realizări. Lăsăm în
urmă un 2016 cu un succes deosebit pentru Partidul Social-Democrat în
județul Hunedoara, atât la alegerile locale, cât și la alegerile
parlamentare. Nu trebuie să ne fie rușine, noi facem politică, totuși, până
ajungem aici; când am ajuns consilieri județeni sau în executiv trecem la
înfăptuirea programelor pe care le-am propus cetățenilor. De aceea, mă
alătur și eu executivului pentru a transmite cetățenilor din județul
Hunedoara un gând bun și pentru a le dori un an 2017 mult mai bun
pentru toată lumea, inclusiv pentru noi, consilierii din consiliul județean.
La mulți ani!
Toma Florian:
Imi permit eu să fac urările de rigoare în numele colegilor mei,
ca să nu lungim extrem de mult această ședință. Se încheie un an greu
pentru toată lumea, pentru județ, pentru țară. Ne dorim un 2017 mult mai
5

bun, cu mult mai multe împliniri, cu mult mai multe bucurii decât ceea ce
ne-a oferit 2016 și, desigur, cu multă-multă sănătate pentru noi, cei care
am fost aleși să reprezentăm cetățenii județului Hunedoara în acest for și,
sigur, pentru dumneavoastră, cei care conduceți consiliul județean la ora
actuală. La mulți ani și multă sănătate pentru toată lumea!
Bobora Mircea-Flaviu:
Mulțumesc mult, să dea Dumnezeu ca urările acestea să se
îndeplinească, indiferent din ce parte ar veni! Si mă alătur și eu cu dorința
de a transmite urări de bine tuturor cetățenilor din județul Hunedoara. La
mulți ani! Si să sărbătoriți cu bine trecerea în noul an! Multă-multă
sănătate!
ședinței.

Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările

PRESEDINTE,
Mircea-Flaviu Bobora
SECRETAR AL JUDETULUI,
Dumitru-Sorin Stefoni

MCC.
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