
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean Hunedoara

din data de 10 noiembrie 2017

   La ședință sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu –
președintele Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel 
Costel și Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinți ai Consiliului 
Județean Hunedoara; Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bălănesc 
Doinița Maria, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria 
Alina, Felciuc Eduard, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Iovănescu Alin 
Cosmin, Ivăniși Maria, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Popa 
Mircea Marcel, Popescu Viorica, Popescu Valentin, Rus Lucian Ioan, 
Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Vlad 
Ovidiu – consilieri județeni; Stefoni Dumitru Sorin – secretarul 
județului.
  Lipsesc de la ședință domnii consilieri: Chirilă Ioan 
Nicolaie, Ciodaru Iulian Dacian,  Frânc Oana Elisabeta, Gherman 
Petre Lucian, Hojda Ion, Mârza Florin, Staier Ioan Dumitru, Toma 
Florian.
  In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor 
din cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din 
subordinea Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai presei.
  Sedința este condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu –
președintele Consiliului Județean Hunedoara.
  Bobora Mircea Flaviu:
    In conformitate cu prevederile art.49 alin.2 din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016  a Consiliului 
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Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului 
Naţional al României.
  Se intonează Imnul Naţional al României.
  Intrucât sunt prezenţi un număr de 24 consilieri,  potrivit 
art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa este 
legal constituită. 
  Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, vă supun spre aprobare procesul verbal 
încheiat în ședința ordinară din data de 30 octombrie 2017. Aveţi 
dreptul să contestaţi conţinutul proceselor verbale şi să solicitaţi 
menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul 
în care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate.
  Dacă nu sunt observații, vă rog să trecem la aprobarea 
procesului verbal:

• Cine este pentru ?
• Impotrivă ?
• Abţineri ?

   Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(24).

x

Bobora Mircea Flaviu:
  Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi, așa cum a fost publicat:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 

credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2017;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de 
Urgență Deva;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 
2017  ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea 

2



Consiliului Județean Hunedoara;
• Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de 

întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2017.
  In conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016, vă rugăm să 
aprobați completarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre:
• Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 

bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea 
exerciţiului bugetar  al anului 2016, ca sursă de finanţare a 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2017.

  Dacă  sunt  observaţii  în legătură cu ordinea de zi 
propusă? Dacă nu sunt, v-o supun spre aprobare:

• Cine este pentru ?
• Impotrivă ?
• Abţineri ?

  Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
(24).

I.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului 
Hunedoara pe anul 2017.
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot, pe articole,  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului 
Hunedoara pe anul 2017:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
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Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).

Art.3:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
  Se supune la vot proiectul  de  hotărâre  privind 
aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu 
al Județului Hunedoara pe anul 2017, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (24).

II.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului 
Județean de Urgență Deva.
  Mutulescu Marius:

Domnule președinte, vreau să remarc câteva aspecte, 
care nu mi se par chiar normale. Având în vedere că noi am primit 
convocatorul de ședință miercuri, probabil că dumneavoastră știați că 
organizați această ședință cel puțin cu o zi înainte. Din materialele pe 
care le-am primit după multe insistențe, am remarcat că hotărârea 
Consiliului de administrație a spitalului județean prin care se solicită 
aceste sume – bineînțeles, eu nu contest că este nevoie de bani la 
spitalul județean sau că cineva obstrucționează ..., dar acestea sunt 
aspecte de formă – hotărârea consiliului de administrație se adoptă 
în data de 9.11.2017, la orele 1400, adică ieri. Iar în urma acestei 
hotărâri se emite o adresă către consiliul județean, prin care se cer 
aceste sume. Atunci îmi pun și eu întrebarea: inițiem o hotărâre de 
consiliu județean fără să avem în spate niște note de fundamentare, 
niște materiale pe baza cărora solicităm anumite sume?
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  Eu nu contest experiența managerială a doamnei care 
conduce spitalul județean sau a secretarului consiliului județean, dar 
totuși, după ce am făcut insistențele necesare - asta am făcut în jurul 
orei 1330 și am mailul cu data și cu ora – se întrunește consiliul de 
administrație după o jumătate de oră după ce am solicitat eu aceste 
materiale. Bineînțeles că materialele probabil că s-au făcut și pe la 
orele 18-19 seara le-am primit și noi, consilierii județeni. Consider 
însă că ar trebui să inițiați niște hotărâri de consiliu județean pe baza 
unor materiale pe care deja le cunoașteți, nu  după un telefon: „am 
nevoie de o anumită sumă” și „da, nu-i nici o problemă, mâine o ai”. 
  Vă mulțumesc!
  Bobora Mircea Flaviu:
  Da, înțeleg că problema e de natură organizatorică, în 
special.
  Mutulescu Marius:
  Deci eu am semnalat niște aspecte neconforme. Dacă 
sunt legale sau dacă sunt doar administrative, este până la urmă 
opțiunea dumneavoastră.
  Bobora Mircea Flaviu:
     Da. Ieri am avut, la orele 9, a doua discuție cu sindicatul 
medicilor. Pentru că situația de la spital este purtătoare de extrem de 
multe abateri de la ceea ce înseamnă proceduri, veți primi inclusiv 
ultimul raport de audit și, așa cum spuneați dumneavoastră, această 
hotărâre se bazează pe faptul că sănătatea trebuie pusă deasupra 
tuturor celorlalte cheltuieli sau altor lucruri, sigur că ele trebuie să 
aibă la bază un suport. Ați primit și materialele, dar vă repet: după ce 
veți citi rezumatul raportului de audit, o să vă convingeți că hotărârea 
nu a fost făcută după ureche, iar urmările acestui audit – asta o spun 
și pentru colegii care o să-mi pună întrebări la sfârșitul ședinței – o 
să le discutăm săptămâna viitoare, după ce vor fi analizate și de 
direcția juridică a consiliului județean.
  Mutulescu Marius:
  Da, domnule președinte, eu sunt de acord că auditul și 
rapoartele sunt foarte importante pentru dumneavoastră, știu lucrul 
ăsta. Dar toate facturile din nota respectivă de fundamentare sunt 
facturi care se cunosc că sunt neachitate din luna ianuarie. Deci, atât 
pentru managerul spitalului, cât și pentru aparatul dumneavoastră 
administrativ, nu era o chestie de urgență să inițiați întâi hotărârea de 
consiliu, după care să veniți cu notele de fundamentare și cu ședința 
consiliului de administrație a spitalului. Era o chestie normală, legală, 
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ca să inițiați o hotărâre de consiliu județean în urma unor documente 
bine justificate. Vă mulțumesc.
  Bobora Mircea Flaviu:
  E corect și o să vedem treburile acestea, să le îndreptăm.
  Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole,  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului 
Județean de Urgență Deva:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?

Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
  Se supune la vot proiectul  de  hotărâre  privind 
aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al 
Spitalului Județean de Urgență Deva, în ansamblul său:
  S-a alăturat plenului domnul consilier județean Magheru 
Dan Adrian, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți este 
25.

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (25).
  Bobora Mircea Flaviu:
  Dumneavoastră nu faceți parte din sindicat, domnule 
doctor?
  Magheru Dan Adrian:
  Am ales să nu fiu prezent la discuții, pentru că 
majoritatea lucrurilor discutate nu țin neapărat de activitatea 
medicală, ci de - știu eu? -  atitudinea managerială din ultima 
perioadă.
  Bobora Mircea Flaviu:

Nu, raportul de audit e făcut pe ce perioadă, doamna 
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manager?
Pera Stefania Adina:

  2009-2017
    Bobora Mircea Flaviu:

Deci pentru perioada 2009-2017, cu rostogolirile aferente 
– asta ca să-i răspund domnului consilier – de la un an la altul.
  

III.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara.
  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 bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?

Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).

Art.3:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Art.4:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
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• Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Art.5:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?

Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).

Art.6:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Art.7:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Se supune la vot proiectul  de  hotărâre  privind 
aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții 
publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (25).

IV.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene pe anul 2017.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre  privind modificarea 
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Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene pe anul 2017:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?

Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre  privind 
modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri 
și poduri județene pe anul 2017, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (25).

V.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara 
rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2016, ca sursă de 
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2017.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului 
anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la 
închiderea exerciţiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanţare a 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2017:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
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• Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?

Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre  privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara 
rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2016, ca sursă de 
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2017, în 
ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (25).

x

Bobora Mircea Flaviu:
  Am un anunț de făcut. Domnul Hodor a fost cooptat în 
comisia de monitorizare a proiectelor pe Asociația de dezvoltare 
regională ADR Vest. Cu ocazia aceasta îl felicit și eu și 
dumneavoastră, pentru că votul din consiliul de coordonare a ADR a 
fost dat pentru expertiza, experiența, modul rațional și cumpătat de a 
analiza proiectele și cheltuielile, în așa fel încât ADR Vest să aibă o 
dezvoltare pe fiecare județ în egală măsură. Incă o dată felicitări, 
pentru că au fost discuții în momentul în care s-au analizat proiectele 
pe anul 2017 și colegii de la Arad, în special, ne-au criticat că am 
luat anul acesta între 4 și 5 milioane de euro în plus, față de ce ne 
era alocat în ședința de coordonare a anului precedent.
  Vă mulțumesc mult pentru prezență, ne revedem în data 
de 24 noiembrie, pentru ședința ordinară.

  Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
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ședinței.

PRESEDINTE,
    Mircea Flaviu Bobora

SECRETAR AL 
JUDETULUI,

       Dumitru Sorin Stefoni

MCC
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