
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara

din data de 28 august 2019

  In conformitate cu prevederile art.178 alin.1 și art.179 alin.2
lit.a  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  României  nr.57/2019
privind  Codul  administrativ,  prin  Dispoziția  Președintelui  Consiliului
Județean Hunedoara nr.526/2019, Consiliul Județean Hunedoara a fost
convocat și s-a întrunit în ședință extraordinară în data de 28 august
2019, orele 1100, în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.
   La  începerea  lucrărilor  ședinței  sunt  prezenți:  Bobora
Mircea  Flaviu  –  președintele  Consiliului  Județean  Hunedoara;
Andronache Daniel Costel și 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,  Gherman
Petre  Lucian,   Hirghiduși  Ion,  Hodor  Petru,  Iovănescu  Alin  Cosmin,
Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Oprișa Ioan Florin,
Pârvan  Ilie,  Petruș  Adrian,  Popa  Mircea  Marcel,  Popescu  Valentin,
Popescu  Viorica,  Rus  Lucian  Ioan,  Stănescu  Vetuța,  Suciu  Ancuța
Elena, Simon Ionuț Lucian, Socaci Andrei, Staier Ioan Dumitru, Toma
Florian,  Vlad  Ovidiu  –  consilieri  județeni;  Dan  Daniel  -  secretarul
județului.
  Lipsește de la ședință  domnul consilier județean Mutulescu
Marius.
  In  calitate  de  invitați  participă  administratorul  public  al
județului,  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:
  Doamnelor și domnilor consilieri, vă rog să vă ridicaţi pentru
intonarea Imnului Naţional al României.
  Se intonează Imnul Naţional al României.
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  Bobora Mircea Flaviu:
  Intrucât  sunt  prezenţi  un  număr  de  32  consilieri,  potrivit
art.180  alin.1  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  României
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ședința este legal constituită. 
  Dau  cuvântul  secretarului  județului,  pentru  a  supune
aprobării dumneavoastră procesul verbal încheiat în ședința anterioară.
  Dan Daniel:
  In conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța
de  Urgență  a  Guvernului  României  nr.57/2019  privind  Codul
Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința
extraordinară din data de 14 august 2019:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abţineri?

   Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (32).

x

  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnilor consilieri, vă prezint următorul proiect al ordinii de
zi, așa cum a fost el publicat:
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză
și Acoperire a  Riscurilor al Județului Hunedoara;
  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii
Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2019 – 2020;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și
a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de Asistență
Medico-Socială Baia de Criș;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;
  5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de  administrație   al
Centrului  de Pedagogie Curativă  Simeria  pentru  anul  şcolar  2019 –
2020;
  6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preluării  în
patrimoniul Județului Hunedoara a unor echipamente achiziţionate de
Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  pentru  Managementul
Situaţiilor  de  Urgenţă  –  ADIVEST  în  etapa  I  a  proiectului  regional
comun  ”Achiziționare  echipamente  specifice  pentru  îmbunătățirea
capacității  și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și
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pentru acordarea asistenței medicale de urgență și  a primului ajutor
calificat,  în  Regiunea  5  Vest”-  cod  SMIS  13464,  finanțat  prin  POR
2007-2013;
  7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii
valabilității Programului de transport public județean de persoane prin
curse regulate până la data de 30 iunie 2023;
  8.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  deplasării  în
Mongolia a unei delegații a Teatrului Dramatic ”I.D.Sîrbu” Petroșani;
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:  ”Centru  de
pregătire  profesională  în  domeniul  arheologic  și  turistic/centru
cibernetic” Muzeu vechi Constantin Daicoviciu;
  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și  a  temei  de proiectare pentru  obiectivul  de investiții:  ”Intervenții  în
regim de urgență privind punerea în siguranță a obiectivelor – Carcer,
Aeraria – aferente sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”;
  11.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației
tehnico-economice  (faza  DALI)  și  a  indicatorilor  tehnico-economici
pentru  obiectivul  de  investiții:  ”Modernizare DJ  741:  Crișcior  –
Bucureșci – Almașu Mic de Munte,  km 12+450 – km 18+050”;
  12.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației
tehnico-economice  (faza  DALI)  și  a  indicatorilor  tehnico-economici
pentru  obiectivul  de investiții:  ”Modernizare DJ 672C:  Limită  Județul
Gorj – Valea de Pești – DN 66 A, km 40+776 – 50+309”;
  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții
al Spitalului Județean de Urgență Deva;
  14. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de
lucrări  de  întreținere  și  reparații  drumuri  și  poduri  județene  pe  anul
2019; 
  15. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual
al  bugetului  propriu  al  județului  Hunedoara  rezultat  la  închiderea
exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare
prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2019;
  16.  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 2019;
  17.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea
programului  de  investiții,  anexă  la  buget,  ale  unor  instituții  aflate  în
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
  18.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  al  Spitalului  Județean  de  Urgență
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Deva, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget,
pe anul 2019;
  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Direcției  Generale  de  Asistență  Socială  și  Protecția  Copilului
Hunedoara;
  20.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Acordului  de
colaborare și înfrățire între Județul Hunedoara din România și Raionul
Strășeni din Republica Moldova;
  21. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:  ”Reparații
capitale la acoperișul Muzeului de Istorie Locală și Etnografie Brad”;
  22.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației
tehnico-economice  (faza  DALI)  și  a  indicatorilor  tehnico-economici
pentru  obiectivul  de  investiții:  „Realizarea  unor  intervenții  temporare
(adăposturi  provizorii  pentru  oameni,  toalete  ecologice,  montarea  a
două  panouri  fotovoltaice,  completarea  cu  pământ  a  suprafețelor
erodate de ploi),  montarea unor borne topografice și  realizarea unui
sondaj geotehnic” în situl arheologic de la Sarmizegetusa Regia;
  23.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  procedurii  de
atribuire pe bază de anunț public, pe o perioadă de 60 de zile, a unor
trasee cuprinse  în  programul  județean pentru  transport  rutier  contra
cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, valabil până la
data de 30.06.2023;
  In conformitate cu prevederile art.135 alin.8 din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, vă rog
să aprobați suplimentarea ordinii  de zi  cu următoarele proiecte de
hotărâre:
  24.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației
tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul  de  investiții:  „Inchiderea  depozitului  neconform de  deșeuri
menajere Uricani”;
  25.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Proiectului
„Inchiderea  depozitului  neconform  de  deșeuri  menajere  Uricani  din
județul  Hunedoara”  și  aplicarea  în  cadrul  Programului  privind
închiderea depozitului de deșeuri municipale neconforme;
  26.  Proiect  de  hotărâre  privind  solicitarea  de  preluare  în
administrarea  Consiliului  Județean  Hunedoara  a  unor  drumuri
aparținând proprietății publice a Comunei Sarmizegetusa, care asigură
accesul  rutier  la  situl  arheologic  „Ulpia  Traiana  Sarmizegetusa”,  în
vederea realizării unor lucrări de modernizare sau reabilitare;
  27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea
Hotărârii  de  consiliu  județean  nr.141/2019  privind   adoptarea  unor
măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu referitoare la închiderea
depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani.
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  Ultimul punct va fi cel de întrebări și interpelări.
  Se supune la vot proiectul ordinii de zi astfel modificat:

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

  Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32).

I.

  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
avizul  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  Planului  de
Analiză și Acoperire a  Riscurilor al Județului Hunedoara:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
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
(32).
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II.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie al Scolii  Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul
şcolar 2019 – 2020.
  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
avizul  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  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie al Scolii  Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul
şcolar 2019 – 2020:
  Bobora Mircea Flaviu:
  Primul articol se va adopta prin vot secret. Vă rog să faceți
propuneri  pentru  desemnarea  unui  reprezentant  în  consiliul  de
administrație al acestei școli!
  Dimulescu Rodica:
  Domnule  președinte,  dacă-mi  permiteți,  voi  face  eu
propunerea. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Vă rog!
  Dimulescu Rodica:
  O propun pe doamna Monica Ștețco,  care are deja ceva
vechime în consiliul de administrație al acestei școli. Pentru cei care nu
o cunosc, doamna Monica Ștețco este angajată a Serviciului Public de
Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Orăștie.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Da. Alte propuneri?
  Vlad Ovidiu:
  Da.  Il  propun  și  eu  pe  domnul  profesor  Vințan  Valeriu,
profesor de biologie în cadrul Scolii „Dr.A.Vlad”.
  După  consemnarea  propunerilor,  se  procedează  la
exercitarea  votului  secret,  apoi  se  trece  la  numărarea  voturilor  și
întocmirea  proceselor  verbale,  care  sunt  prezentate  de  doamna
consilier  Dunca Alina Victoria,  președintele comisiei  de validare.  Din
acesta rezultă că s-au exprimat 32 voturi valabile, din care 18 voturi
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pentru  doamna  Ștețco  Monica  și  14  voturi  pentru  domnul  Vințan
Valeriu.
  Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
  Art.2 se adoptă prin vot deschis:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie al Scolii  Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul
şcolar 2019 – 2020:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

III.

  Se sprezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului
de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității
de Asistență Medico-Socială Baia de Criș. 
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul  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  statului  de
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de
Asistență Medico-Socială Baia de Criș:
  Art.1:

- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

IV.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului
de funcții  al  Direcției  Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor
Hunedoara.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
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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  statului  de
funcții  al  Direcției  Publice  Comunitare  de  Evidență  a  Persoanelor
Hunedoara:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
    Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
statului  de  funcții  al  Direcției  Publice  Comunitare  de  Evidență  a
Persoanelor Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

V.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
administrație  al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul
şcolar 2019 – 2020.
    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.
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Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  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  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie  Centrului  de  Pedagogie  Curativă  Simeria  pentru  anul
şcolar 2019 – 2020:
 Mircea Flaviu:
  Primul articol se va adopta prin vot secret. Vă rog să faceți
propuneri  pentru  desemnarea  unui  reprezentant  în  consiliul  de
administrație al centrului!
  Felciuc Eduard:
  Domnule președinte, dacă-mi permiteți, din partea grupului
consilierilor județeni PSD, o propun pe doamna Voica Paula Camelia,
profesor  învățământ  primar  gradul  I,  șef  structură  în  cadrul  Liceului
„Anghel Saligny” din Simeria.
  Toma Florian:
  Domnule președinte, și grupul de consilieri județeni PNL are
o propunere, în persoana domnului Hațegan Pavel, fost viceprimar al
orașului Simeria și un om cu șaisprezece ani de experiență în treburile
obștei. 
  După  consemnarea  propunerilor,  se  procedează  la
exercitarea  votului  secret,  apoi  se  trece  la  numărarea  voturilor  și
întocmirea  proceselor  verbale,  care  sunt  prezentate  de  doamna
consilier  Dunca Alina Victoria,  președintele comisiei  de validare.  Din
acesta rezultă că s-au exprimat 32 voturi valabile, din care 18 voturi
pentru  doamna  Voica  Paula  Camelia  și  14  voturi  pentru  domnul
Hațegan Pavel.
  Astfel a fost adoptat art.1 al proiectului de hotărâre.
  Art.2 se adoptă prin vot deschis:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie  Centrului  de  Pedagogie  Curativă  Simeria  pentru  anul
şcolar 2019 – 2020, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării
în patrimoniul Județului Hunedoara a unor echipamente achiziţionate
de  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  pentru  Managementul
Situaţiilor  de  Urgenţă  –  ADIVEST  în  etapa  I  a  proiectului  regional
comun  ”Achiziționare  echipamente  specifice  pentru  îmbunătățirea
capacității  și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și
pentru acordarea asistenței medicale de urgență și  a primului ajutor
calificat,  în  Regiunea  5  Vest”-  cod  SMIS  13464,  finanțat  prin  POR
2007-2013. 
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  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 privind aprobarea preluării
în patrimoniul Județului Hunedoara a unor echipamente achiziţionate
de  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  pentru  Managementul
Situaţiilor  de  Urgenţă  –  ADIVEST  în  etapa  I  a  proiectului  regional
comun  ”Achiziționare  echipamente  specifice  pentru  îmbunătățirea
capacității  și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și
pentru acordarea asistenței medicale de urgență și  a primului ajutor
calificat,  în  Regiunea  5  Vest”-  cod  SMIS  13464,  finanțat  prin  POR
2007-2013:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  privind
aprobarea  preluării  în  patrimoniul  Județului  Hunedoara  a  unor
echipamente achiziţionate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – ADIVEST în etapa I a
proiectului regional comun ”Achiziționare echipamente specifice pentru
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îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații
de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și  a
primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest”- cod SMIS 13464, finanțat
prin POR 2007-2013, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

VII.

  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
prelungirii  valabilității  Programului  de  transport  public  județean  de
persoane prin curse regulate până la data de 30 iunie 2023.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
 Domnul  consilier  județean  Popa  Mircea  Marcel  prezintă
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism,
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  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  prelungirii
valabilității Programului de transport public județean de persoane prin
curse regulate până la data de 30 iunie 2023:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
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    Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
prelungirii  valabilității  Programului  de  transport  public  județean  de
persoane  prin  curse  regulate  până  la  data  de  30  iunie  2023,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

VIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
deplasării în Mongolia a unei delegații a Teatrului Dramatic ”I.D.Sîrbu”
Petroșani.
  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 județean Bălănesc Doinița Maria 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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Bălănesc Doinița Maria:
  Domnule  președinte,  comisia  nr.5  a  dat  aviz  favorabil
pentru această deplasare în Mongolia. Însă, pentru că doamna director
economic  de  la  teatru  nu  a  fost  prezentă  ieri,  aș  vrea  să-i  pun  o
întrebare. In adresa înaintat de Teatrul Petroșani, ni s-a comunicat că
au  bani  disponibili  în  buget  pentru  această  deplasare.  In  bugetul
întocmit la începutul anului, la capitolul deplasări interne și externe, au
prins 14.500 lei. Intrebarea mea și a colegilor mei este: de la începutul
anului  și  până acum au cheltuit  doar  500 de lei?  Au cei  14.000 lei
disponibili sau nu? 
  Director economic:
  Pentru deplasarea în Mongolia, se vor face virări de credite,
după  ce  are  loc  aprobarea  în  ședința  de  consiliu.  Pentru  că  pe
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deplasări în străinătate nu au fost prevăzuți  bani la începutul anului,
pentru că nu s-a știut de această deplasare.
  Bălănesc Doinița Maria:
  Dar dumneavoastră aveați  14.500 lei  în 6.01 la deplasări
interne. O să faceți virările pentru deplasări externe. Asta am înțeles.
Intrebarea  noastră  este  alta.  Dumneavoastră  mai  aveți  la  capitolul
deplasări, atât interne, cât și externe, disponibil încă 14.000 lei?
  Director economic:
  Virările de credite se pot face de la orice alt alineat. Deci le
vom face de la alte cheltuieli cu bunuri și servicii, unde avem bani.
  Bălănesc Doinița Maria:
  Și asta implică alt proiect de hotărâre de consiliu județean?
  Director economic:
  Nu,  virările  de  credite  se fac  fără  să  intre  în  ședință  de
consiliu. Sunt virări de la alte alineate, unde avem disponibil, și care se
fac la deplasări în străinătate.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Virările de credite se fac prin dispoziție a ordonatorului.

Bălănesc Doinița Maria:
  Am înțeles. Si de unde v-ați propus să faceți modificările?
  Director economic:

De la 20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri și servicii.
  Bălănesc Doinița Maria:
 Mulțumim.  Ne-ar  fi  ajutat  ca  în  adresa  înaintată  să
specificați acest lucru. Noi ne-am uitat în în buget și am crezut că aveți
bani disponibili la capitolul respectiv. 
  Director economic:
  Din  câte  îmi  aduc  eu  aminte,  în  adresa  din  iulie  este
specificat acest lucru, că se vor face virări de la alineatul 20.30.30.
  Bălănesc Doinița Maria:
  La  materialele  de  ședință  aveam  doar  o  adresă  din  20
august. Mulțumesc pentru lămuriri.
  Nemaifiind  alte  intervenții  în  legătură  cu  acest  punct,  se
supune  la  vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea
deplasării în Mongolia a unei delegații a Teatrului Dramatic ”I.D.Sîrbu”
Petroșani:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
deplasării în Mongolia a unei delegații a Teatrului Dramatic ”I.D.Sîrbu”
Petroșani, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
  Bobora Mircea Flaviu:
  Inainte de a trece la următorul proiect de hotărâre, aș vrea
să  menționez  –  e  valabil  pentru  toată  lumea,  nu  neapărat  pentru
Teatrul „I.D.Sîrbu” – că, în materialele pe care le prezentați consilierilor,
comisiile  consiliului  județean nu au doar  rol  decorativ.  Vedeți  că  se
analizează  fiecare  detaliu  în  parte  și  e  foarte  bine,  asta  trebuie  să
facem tot timpul.

IX.

  Se prezintă proiectul  de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
”Centru  de  pregătire  profesională  în  domeniul  arheologic  și
turistic/centru cibernetic” Muzeu vechi Constantin Daicoviciu.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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,
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conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură,  precum  şi
gospodărirea resurselor naturale.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
”Centru  de  pregătire  profesională  în  domeniul  arheologic  și
turistic/centru cibernetic” Muzeu vechi Constantin Daicoviciu:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:
”Centru  de  pregătire  profesională  în  domeniul  arheologic  și
turistic/centru  cibernetic”  Muzeu  vechi  Constantin  Daicoviciu,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

X.

  Se prezintă proiectul  de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
”Intervenții  în  regim  de  urgență  privind  punerea  în  siguranță  a
obiectivelor – Carcer, Aeraria – aferente sitului arheologic Ulpia Traiana
Sarmizegetusa”.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
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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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
”Intervenții  în  regim  de  urgență  privind  punerea  în  siguranță  a
obiectivelor – Carcer, Aeraria – aferente sitului arheologic Ulpia Traiana
Sarmizegetusa”:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
    Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:
”Intervenții  în  regim  de  urgență  privind  punerea  în  siguranță  a
obiectivelor – Carcer, Aeraria – aferente sitului arheologic Ulpia Traiana
Sarmizegetusa”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XI.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
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economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 741: Crișcior
– Bucureșci – Almașu Mic de Munte,  km 12+450 – km 18+050”.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul  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 documentației
tehnico-economice  (faza  DALI)  și  a  indicatorilor  tehnico-economici
pentru  obiectivul  de  investiții:  ”Modernizare DJ  741:  Crișcior  –
Bucureșci – Almașu Mic de Munte,  km 12+450 – km 18+050”:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
    Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 741: Crișcior
– Bucureșci – Almașu Mic de Munte,  km 12+450 – km 18+050”, în
ansamblul său:

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

XII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 672C: Limită
Județul Gorj – Valea de Pești – DN 66 A, km 40+776 – 50+309”.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul  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 documentației
tehnico-economice  (faza  DALI)  și  a  indicatorilor  tehnico-economici
pentru  obiectivul  de investiții:  ”Modernizare DJ 672C:  Limită  Județul
Gorj – Valea de Pești – DN 66 A, km 40+776 – 50+309”:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
    Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 672C: Limită
Județul Gorj – Valea de Pești – DN 66 A, km 40+776 – 50+309”, în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XIII.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului
de funcții al Spitalului Județean de Urgență Deva.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul  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  statului  de
funcții al Spitalului Județean de Urgență Deva:
   Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
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  Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
    Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Deva, în ansamblul
său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XIV.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  modificarea
Programului  de  lucrări  de  întreținere  și  reparații  drumuri  și  poduri
județene pe anul 2019.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul  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
2019:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
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  Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
Programului  de  lucrări  de  întreținere  și  reparații  drumuri  și  poduri
județene pe anul 2019, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
  Domnul consilier județean Gherman Petre Lucian a părăsit
sala de ședințe, astfel încât numărul consilierilor județeani prezenți în
continuare este 31.

XV.
  
  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  utilizarea
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat
la închiderea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de
funcționare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul
2019.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  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
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exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare
prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2019:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  utilizarea
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat
la închiderea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de
funcționare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul
2019, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XVI.

  Se  prezintă  proiectul  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 2019.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  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
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bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare
în  cadrul  bugetului  propriu,  precum  și  modificarea  programului  de
investiții, anexă la buget, pe anul 2019:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot  proiectul  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 2019, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XVII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
rectificării  bugetelor  de venituri  și  cheltuieli  pe anul 2019, 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
avizul 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
avizul  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
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea
programului  de  investiții,  anexă  la  buget,  ale  unor  instituții  aflate  în
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30 - domnul consilier
județean Vlad Ovidiu lipsește temporar din sala de ședință).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30 - domnul consilier
județean Vlad Ovidiu lipsește temporar din sala de ședință).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30 - domnul consilier
județean Vlad Ovidiu lipsește temporar din sala de ședință).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
 Art.5:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea

rectificării  bugetelor  de venituri  și  cheltuieli  pe anul 2019, 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?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).
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XVIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
rectificării  bugetului  de venituri  și  cheltuieli  al  Spitalului  Județean de
Urgență Deva, precum și modificarea programului de investiții anexă la
buget, pe anul 2019.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  al  Spitalului  Județean  de  Urgență
Deva, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget,
pe anul 2019:   
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
rectificării  bugetului  de venituri  și  cheltuieli  al  Spitalului  Județean de
Urgență Deva, precum și modificarea programului de investiții anexă la
buget, pe anul 2019 în ansamblul său:   

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XIX.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare  ale  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
avizul 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
avizul  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 funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Direcției  Generale  de  Asistență  Socială  și  Protecția  Copilului
Hunedoara:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.5:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare  ale  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
(31).

XX.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
Acordului  de  colaborare  și  înfrățire  între  Județul  Hunedoara  din
România și Raionul Strășeni din Republica Moldova.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria 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
avizul  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 Acordului de
colaborare și înfrățire între Județul Hunedoara din România și Raionul
Strășeni din Republica Moldova:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
Acordului  de  colaborare  și  înfrățire  între  Județul  Hunedoara  din
România și Raionul Strășeni din Republica Moldova, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XXI.

  Se prezintă proiectul  de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
”Reparații capitale la acoperișul Muzeului de Istorie Locală și Etnografie
Brad”.
   Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul  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  notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
”Reparații capitale la acoperișul Muzeului de Istorie Locală și Etnografie
Brad”:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:
”Reparații capitale la acoperișul Muzeului de Istorie Locală și Etnografie
Brad” în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XXII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de  investiții:  „Realizarea  unor  intervenții
temporare  (adăposturi  provizorii  pentru  oameni,  toalete  ecologice,
montarea  a  două  panouri  fotovoltaice,  completarea  cu  pământ  a
suprafețelor  erodate  de  ploi),  montarea  unor  borne  topografice  și
realizarea  unui  sondaj  geotehnic”  în  situl  arheologic  de  la
Sarmizegetusa Regia.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
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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
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,  apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Toma Florian: 
  Domnule președinte, aș avea o intervenție, dacă se poate.
La început de octombrie 2018, un specialist de la Direcția de Cultură a
județului  Hunedoara  -  nu-i  așa?  că  doar  în  administrația  publică
lucrează doar specialiști – a constatat la Sarmizegetusa o construcție
ilegală, spunea specialistul nostru, și acea construcție avea rolul de a
proteja  turiștii  împotriva  descărcărilor  electrice  și  a  fenomenelor
meteorologice nedorite. 
  In 8 august 2019 se produce tragedia: un om moare, doi
sunt răniți, tocmai din cauza lipsei acestor adăposturi. Cu o întârziere
de câteva luni și sacrificarea unui om care și-a dedicat o bună parte din
viață  și  întreaga  activitate  acestui  sit  arheologic,  astăzi  mergem pe
drumul pe care dumnealui l-a solicitat. Din punctul nostru de vedere,
începerea  demersurilor  legale  pentru  construirea  acestor  adăposturi
provizorii, parcurgerea primilor pași, trebuiau începute încă de atunci,
fără să mai fie nevoie de scandaluri, de greva foamei, de împăcări, de
despărțiri și așa mai departe. Pentru că punctul final tot acela a fost:
necesitatea construirii sau amenajării acestor adăposturi provizorii. 
  Vladimir  Brilinski,  care  era  administratorul  acestui  sit,
spunea la un moment dat: „totdeauna, între copac și monument, am
ales  fără  ezitare  monumentul.  Dar  între  monument  și  om,  tot  fără
ezitare, am ales omul”. Astăzi, domnule președinte, după ce s-a produs
tragedia pe care v-am amintit-o mai înainte, un om și-a pierdut viața,
când parcurgem primii pași în rezolvarea problemei pe care Brilinski a
solicitat-o, cred că este momentul să identificăm sau să identificați omul
care  se  face  vinovat  moral,  chiar  dacă  nu  are  o  vină  directă.  Prin
amânarea, tergiversarea, birocratizarea excesivă a acestor lucruri, s-a
reușit până la urmă eliminarea din sistem a unor oameni competenți și
aducerea lor în zona unei dispute politice, chiar fără voia lor. Vladimir
Brilinski nu avea ce să caute într-o dispută politică. A plătit cu funcția
birocratizarea excesivă și,  spunem noi,  lipsa de competență  a  unor
funcționari  publici  plătiți  tocmai ca să rezolve aceste probleme și să
evite tragedii de acest gen. 
  Din  acest  punct  de  vedere,  considerăm  binevenit  acest
proiect de hotărâre și construirea acestor adăposturi, dar cei ce se fac
vinovați moral de producerea acestor tragedii, în opinia noastră, trebuie
să  plătească  cumva.  Iar  plata  nu  poate  să  fie  decât  una  singură:
renunțarea  la  funcția  publică,  fie  prin  solicitarea  demisiei  de  către
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dumneavoastră,  fie  prin  depunerea  demisiei,  pentru  că  –  așa  cum
spuneam –  nu  există  o  vină  directă,  dar  vina  indirectă  există.  Acel
adăpost a fost desființat, iar astăzi venim și facem primii pași pentru
construcția altor adăposturi similare. Nu știm dacă specialistul de care
vorbeam la  început  își  va  da avizul  de  această  dată,  pentru  că  tot
adăpost provizoriu e, tot toaletă ecologică e și tot pe situl arheologic va
fi montată, dar asta este o altă discuție. Tragedia s-a produs, vinovații
n-au plătit, dar trebuie să plătească.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Stau să mă gândesc la modalitatea de a vă răspunde. In
afară  de  faptul  că  există  un  sistem de  codificare  pentru  situații  de
furtună  și pentru situații în care oamenii trebuie, în cel mai rapid mod,
să se retragă din sit,  domnul Brilinski  nu cred că face obiectul  unei
dispute politice, pentru că domnia sa a plecat după ce s-a pensionat și
i-a fost chiar prelungită perioada de activitate cu încă câteva luni. 
  Adăpostul despre care vorbiți – eu o să-l las și pe domnul
Vasilescu  să  vă  dea  explicații  pentru  treaba  asta,  dar  m-am  simțit
obligat  să  intervin  –  era  un  adăpost,  nu  numai  ilegal,  dar  care  nu
rezolva  problema  descărcărilor  electrice,  domnule  Toma.  Era  un
adăpost  cu  o  copertină,  care  te  ferea  de  ploaie,  nu  împotriva
descărcărilor electrice, e o chestie care e departe de adevăr. Dar, în
același timp, adăpostul respectiv nu respecta niște norme, de la cele de
legalitate,  de  construcție  artizanală  într-un  sit  istoric.  Eu  nu  am dat
aceste  răspunsuri  din  foarte  multă  dragoste  pentru  unul  sau  pentru
altul,  ci  din  dorința  de  a  respecta  ceea  ce,  în  limbajul  comun,  se
numește adevăr. Poftiți domnule, Vasilescu!
  Vasilescu Sorin Adrian:
  Dacă  nu v-aș cunoaște și dacă n-aș ști că aveți o calitate
umană,  v-aș  răspunde  altfel;  așa,  răspund  unui  coleg  pe  care-l
prețuiesc.  Orice  construcție  ilegală  este  ilegală  și  trebuie  tratată  ca
atrare, mai ales dacă se află într-un monument UNESCO, unde riscul –
așa cum a spus la vremea respectivă domnul secretar de stat Mădălin
Voicu – era inclusiv de a fi declasificați de pe lista UNESCO. 
    Demersurile s-au făcut și, în 28 noiembrie 2018, Comisia
Națională a Monumentelor Istorice a avizat un proiect făcut de Institutul
Național  al  Patrimoniului,  pe  baza  protocolului  de  colaborare  și
cooperare, in care erau prinse inclusiv aceste două adăposturi. Aceste
două adăposturi cuprind posibilitatea ca să se adăpostească de ploaie
pentru  zece-douăsprezece persoane.  Sunt  amplasate  în  două zone,
așa  cum  au  considerat  proiectanții  de  la  Institutul  Național  al
Patrimoniului.  Aceste adăposturi  nu au cum să ferească, nici  turiștii,
nici angajații, nici angajații firmei de pază, de căderi de copaci, sau de
trăznet.  Nu  există  posibilitatea  ca  să  facem un  adăpost,  într-un  sit
arheologic,  cu  paratrăznet,  cu  toate  condițiile  pe  care  trebuie  să  le
îndeplinească.  Pentru  orice  construcție  pe care o  facem și  dacă se
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întâmplă,  Doamne  ferește!  ceva  și  cade  pe  oameni  sau  fulgeră  și
prinde toți oamenii care sunt acolo și mor o groază de oameni, suntem
direct responsabili.
  Deci toți știau din 28 noiembrie că sunt avizele necesare;
avea  certificatul  de  urbanism,  avea  avizul  Comisiei  Naționale  a
Monumentelor  istorice,  astfel  încât  să poată  să demareze investiția.
Inclusiv  domnul  Brilinsky  știa,  pentru  că  era  angajat  la  SPAMI  la
vremea  respectivă.  Deci  ce  n-au  făcut  unii  care  știau  de  lucrul
respectiv? Care sunt procedurile birocratice pentru care s-a împiedicat
până la această oră să se rezolve adăpostul pentru ploaie, nu pentru
altceva? Asta nu mă întrebați pe mine și nu sunt eu în măsură să fac
această analiză, pentru că nu sunt eu ordonatorul principal de credite și
nu am în subordine anumite direcții,  care se ocupă direct de aceste
probleme. 
  Deci  s-au  făcut  demersuri,  s-au  obținut  avize  la  vremea
respectivă, putem să avem acest adăpost, dar doar pentru ploaie, nu
pentru alte evenimente, cum a fost cazul cu trăznetul respectiv. Am fost
înțeles, domnule Toma? Dacă nu, vă dau orice altă explicație tehnică,
pentru că dumneavoastră sunteți chiar o persoană pe care o prețuiesc
și care știe. Dar nu politizați, pentru că nu are nici un sens. 
  Toma Florian:
  Când discutăm despre viața și sănătatea unor oameni, nu
politizăm lucrurile. Intâmplarea face că sunt contemporan cu Brilinsky
din  perioada  în  care  aduna  deșeurile  din  sit  și  le  depunea  în  fața
Prefecturii, în saci de plastic, și am ajuns și perioada în care să se lupte
cu  autoritățile  și  cu  administrațiile  publice  pentru  protejarea  vieții  și
integrității vizitatorilor acestui sit arheologic. Sigur că dumneavoastră ați
folosit,  pe tot  parcursul  dialogului  pe care îl  avem aici,  sintagma de
construcție. Discutăm despre o construcție provizorie. Si ceea ce era
acolo era chiar o construcție provizorie, pentru că erau niște țăruși de
lemn, acoperiți, care adăposteau persoanele surprinse de ploaie în situl
arheologic. 
  Dar birocratizarea asta excesivă nu ne ajută cu nimic. Ne-
ați dat un răspuns care ne-a purtat pe la toate ușile ministerelor, fără să
ne spuneți pașii concreți. Putem să ne facem ca reper întâmplările de
anul trecut, din octombrie, dar putem să folosim ca reper și ultimii ani
de zile. Adică eu nu v-am întrebat ce ați făcut în ultimele trei săptămâni
sau  trei  luni,  ci  care  au  fost  demersurile  legale  și  unde  au  fost
problemele  care  v-au  pus  piedică  și  nu  v-au  permis  să  rezolvați
această problemă? Din punctul meu de vedere, o toaletă ecologică e
tot  toaletă  ecologică  și  nu  se  încadrează  pe  sit.  Dar  asta  e  treaba
specialiștilor, nu e treaba mea. Treaba mea este că aceste probleme
trebuiau  rezolvate  într-un  mod  profesionist,  fără  demisii,  fără  greva
foamei, fără apariții  media și  poziționări  ferme de o parte și de alta.
Pentru că, până la urmă, discutăm despre un sit care atrage sute de
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turiști și avem și responsabilitatea integrității acestor oameni, ca să nu
spunem a vieții lor. 
  Vasilescu Sorin Adrian:
  O  construcție  provizorie  are  nevoie  de  autorizație  de
construire,  ca  orice  construcție.  Nu  există  nici  o  diferențiere,  ca  să
scăpăm de autorizația de construie.  Fără asta nu se poate. Direcția
tehnică poate să spună care este timpul fizic necesar în care se poate
face o construcție, pentru că ei sunt de specialitate din acest punct de
vedere. In rest, eu cred că tehnic s-a acționat corect. Nu pot să vă spun
astăzi în cât timp se realizează, nu pot să vă spun de ce n-au făcut –
inclusiv  domnul  Brilinsky  –  demersurile  necesare  pentru  ca  acest
proiect, avizat de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, să poată
fi urgentat.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Dar nici aceste construcții – eu nu știu sigur, pot să-mi dea
specialiștii  păreri  avizate  –  nu  sunt  pentru  protecție  la  descărcări
electrice. Sunt doar pentru protejarea de ploaie.
  Mârza Florin:
  Domnuole președinte, am și eu o întrebare: de ce nu se
poate instala un paratrăznet în acea zonă, acum, când știm că zona
are un indice keraunic mare? Si, la fel de bine, ar trebui să știm că
există dispozitive moderne, foarte ușor de amplasat, care nu au nevoie
decât  de o  simplă  legătură  la  pământ  și  care  preiau și  au umbrelă
suficient de mare încât să acopere zona vizitată. Pe fiecare adăpost
poate fi amplasat așa ceva.
  Bobora Mircea Flaviu:
  O să putem să purtăm discuții  și  cu Institutul  Național  al
Patrimoniului  vizavi  de  problema  aceasta.  Dar  nu  știm  unde  să-l
amplasăm, pentru că situl are anumite dimensiuni.
  Mârza Florin:
  Cea mai importantă firmă din România furnizoare de astfel
de sisteme este în Deva. Dați-i un telefon omului și vă spune absolut
tot. Costă 100-200 euro un astfel de dispozitiv. 
  Vasilescu Sorin Adrian:
  Domnule coleg, in primul rând, în siturile arheologice – așa
cum  a  spus  și  domnul  arhitect  Bâlici,  managerul  INP,  și  domnul
profesor Gelu Florea – nu sunt clădiri cu paratrăznete. Ele sunt situri
naturale.  Dacă discutăm de ce ar însemna, ar însemna ca în sit  să
săpăm o groapă, am înțeles cu dimensiunea de cel puțin trei metri ...
acum ascultați-mă până la capăt, că eu vă spun ce au spus specialiștii!
Deci o groapă cu dimensiunea de cel puțin trei metri, cu o secțiune de
80-90 de centimetri și, bineînțeles, este un proiect ce trebuie avizat de
Ministerul Culturii. Deci asta ar însemna pentru ca un paratrăznet să
poată fi pus acolo. Nu pot să mă pronunț asupra modului de realizare a
unei clădiri cu paratrăznet, pentru că nu sunt de specialitate. Dar, în
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principal,  siturile  nu  au  clădiri  cu  paratrăznete,  tocmai  din  cauza
complexității acestei lucrări care se face într-un sit. 
  Mârza Florin:
  Da, așa este, asta era teoria și ne-am ferit cu toții să facem
instalații.  Dar, în momentul în care vechile instalații n-au mai putut fi
sau valorile măsurate nu mai corespundeau, am trecut la cele moderne
și am constatat că cel mai important importator din România este în
Deva și, dacă vreți, mă pot interesa. Oricum, e mult mai simplu decât
pe vremuri să amplasezi un astfel de dispozitiv.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Am înțeles, domnule consilier. Mi-am notat. Așa vom face.
V-aș fi recunoscător dacă mi-ați da și numele firmei.
  Nemaifiind  alte  intervenții  în  legătură  cu  acest  punct,  se
supune  la  vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de  investiții:  „Realizarea  unor  intervenții
temporare  (adăposturi  provizorii  pentru  oameni,  toalete  ecologice,
montarea  a  două  panouri  fotovoltaice,  completarea  cu  pământ  a
suprafețelor  erodate  de  ploi),  montarea  unor  borne  topografice  și
realizarea  unui  sondaj  geotehnic”  în  situl  arheologic  de  la
Sarmizegetusa Regia:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de  investiții:  „Realizarea  unor  intervenții
temporare  (adăposturi  provizorii  pentru  oameni,  toalete  ecologice,
montarea  a  două  panouri  fotovoltaice,  completarea  cu  pământ  a
suprafețelor  erodate  de  ploi),  montarea  unor  borne  topografice  și
realizarea  unui  sondaj  geotehnic”  în  situl  arheologic  de  la
Sarmizegetusa Regia, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XXIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
procedurii de atribuire pe bază de anunț public, pe o perioadă de 60 de
zile,  a  unor  trasee  cuprinse  în  programul  județean  pentru  transport
rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean,
valabil până la data de 30.06.2023.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
 Domnul  consilier  județean  Popa  Mircea  Marcel  prezintă
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism,
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Popa Mircea Marcel:
  Domnule  președinte,  vreau  să  fac  o  mică  mențiune.
Rugămintea mea este ca autobuzele sau microbuzele care fac acest
transport  de persoane – suntem, totuși,  în 2019! – să fie prevăzute
inclusiv  cu  rampă  pentru  persoanele  cu  handicap,  pentru  urcare  și
coborâre. Pentru că este o problemă pentru persoanele respective. Vă
mulțumesc. 
  Nemaifiind  alte  intervenții  în  legătură  cu  acest  punct,  se
supune  la  vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
procedurii de atribuire pe bază de anunț public, pe o perioadă de 60 de
zile,  a  unor  trasee  cuprinse  în  programul  județean  pentru  transport
rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean,
valabil până la data de 30.06.2023:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
procedurii de atribuire pe bază de anunț public, pe o perioadă de 60 de
zile,  a  unor  trasee  cuprinse  în  programul  județean  pentru  transport
rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean,
valabil până la data de 30.06.2023, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XXIV.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
documentației  tehnico-economice (faza SF) și  a indicatorilor tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de  investiții:  „Inchiderea  depozitului
neconform de deșeuri menajere Uricani”.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul 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 documentației
tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul  de  investiții:  „Inchiderea  depozitului  neconform de  deșeuri
menajere Uricani”
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
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  Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
documentației  tehnico-economice (faza SF) și  a indicatorilor tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de  investiții:  „Inchiderea  depozitului
neconform de deșeuri menajere Uricani”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XXV.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
Proiectului  „Inchiderea  depozitului  neconform  de  deșeuri  menajere
Uricani  din  județul  Hunedoara”  și  aplicarea  în  cadrul  Programului
privind închiderea depozitului de deșeuri municipale neconforme.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul 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  Proiectului
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„Inchiderea  depozitului  neconform  de  deșeuri  menajere  Uricani  din
județul  Hunedoara”  și  aplicarea  în  cadrul  Programului  privind
închiderea depozitului de deșeuri municipale neconforme:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
Proiectului  „Inchiderea  depozitului  neconform  de  deșeuri  menajere
Uricani  din  județul  Hunedoara”  și  aplicarea  în  cadrul  Programului
privind  închiderea  depozitului  de  deșeuri  municipale  neconforme,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XXVI.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  solicitarea  de
preluare  în  administrarea  Consiliului  Județean  Hunedoara  a  unor
drumuri aparținând proprietății publice a Comunei Sarmizegetusa, care
asigură accesul rutier la situl arheologic „Ulpia Traiana Sarmizegetusa”,
în vederea realizării unor lucrări de modernizare sau reabilitare.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.

39



  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
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,  apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul  de hotărâre privind solicitarea de preluare în
administrarea  Consiliului  Județean  Hunedoara  a  unor  drumuri
aparținând proprietății publice a Comunei Sarmizegetusa, care asigură
accesul  rutier  la  situl  arheologic  „Ulpia  Traiana  Sarmizegetusa”,  în
vederea realizării unor lucrări de modernizare sau reabilitare:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind solicitarea de
preluare  în  administrarea  Consiliului  Județean  Hunedoara  a  unor
drumuri aparținând proprietății publice a Comunei Sarmizegetusa, care
asigură accesul rutier la situl arheologic „Ulpia Traiana Sarmizegetusa”,
în  vederea  realizării  unor  lucrări  de  modernizare  sau  reabilitare,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).
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XXVII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  modificarea  și
completarea  Hotărârii  de  consiliu  județean  nr.141/2019  privind
adoptarea  unor  măsuri  pentru  îndeplinirea  obligațiilor  de  mediu
referitoare  la  închiderea  depozitului  neconform de  deșeuri  menajere
Uricani.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
 Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul 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 și completarea
Hotărârii  de  consiliu  județean  nr.141/2019  privind  adoptarea  unor
măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu referitoare la închiderea
depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și
completarea  Hotărârii  de  consiliu  județean  nr.141/2019  privind
adoptarea  unor  măsuri  pentru  îndeplinirea  obligațiilor  de  mediu
referitoare  la  închiderea  depozitului  neconform de  deșeuri  menajere
Uricani, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

x

  Stănescu Vetuța:
  Domnule  președinte,  permiteți-mi  să  intervin  eu  de  data
asta! In ședința precedentă am aprobat – de fapt, noi ne-am opus –
majorarea  prețului  la  apă.  In  acel  moment  nu  a  fost  nimeni  din
conducerea SC APAROD SA, care să ne dea niște răspunsuri. Colegul
meu, Ovidiu Vlad, a pus niște întrebări la care SC APAPROD SA, prin
directorul  general,  are  datoria  să  răspundă.  L-am văzut  pe  domnul
director general aici și sper că ne va da răspunsurile în consecință. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnule Arion, vă rog apropiați-vă de un microfon, pentru
că trebuie să discutați  și  să răspundeți  la întrebările pe care le pun
domnii consilieri.
  Avram Costel:
  Doamna Stănescu, aș vrea eu să vă răspund că, la ședința
de îndată, reprezentanții APAPROD au fost în sală, dar nu ați avut nici
o întrebare. Intrebările au venit în sala de ședință. 
  Stănescu Vetuța:
  Imi  permit  să  vă  corectez.  Reprezentanții  APAPROD  au
venit la comisii, n-au participat la ședințele de comisii, iar în momentul
în care am dorit să punem întrebări, nu mai erau aici. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Doamna consilier, s-a greșit ...
  Staier Ioan Dumitru:
  Domnule președinte, nu este chiar așa. Cei doi directori au
stat în sală, dar la comisia 1 nu au fost invitați. Iar doamna Stănescu
face parte din această comisie.
  Vlad Ovidiu:
  Este  incorect.  Eu  fac  parte  din  comisia  2  și  5.  Proiectul
respectiv nu a fost pe ordinea de zi la comisia 2 și din cauza asta mi-
am permis să discut în plen. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Si care-i  slăbiciunea? Că a venit  directorul general să vă
dea răspunsuri?
  Stănescu Vetuța:
  Ba din contră! Dumneavoastră ați spus, la ultima ședință,
că va fi invitat directorul general, să ne dea răspunsuri. Iată că este aici
și așteptăm răspunsurile dumnealui!
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Stănescu Vetuța:
  Vă rog, domnule director!
  Arion Victor:
  Bună ziua! Nu am putut participa la ședința din 14 august,
pentru că am fost în concediu și am fost plecat din țară, împreună cu
băiatul  meu.  Dar  am discutat  cu  cei  doi  colegi  care  m-au  înlocuit:
directorul  tehnic  și  directorul  economic,  să  participe  la  ședința  de
consiliu. Mai departe nu știu, nu am fost aici, dar erau pregătiți cu toate
documentele,  pentru a răspunde întrebărilor  dumneavoastră.  M-aș fi
sinchisit să vin la ședință, așa cum fac de douăzeci de ani de când
particip la toate ședințele, pentru că este vorba de apa potabilă pentru
o arie de operare destul de mare. 
  In ceea ce privește mărirea de tarif, încă din luna februarie
am depus la ANRSC și la ADI APAPREST memoriul justificativ privind
această majorare. SC APAPROD SA a avut un plan de tarifare până în
anul 2015, urmând ca în următoarea perioadă de trei ani, consultantul
căruia i-am dat girul în 2015, să ne facă un nou plan de conformare, în
cazul în care vom câștiga un proiect european. Lucrul nu s-a întâmplat
și,  conform  Ordonanței  65,  la  începutul  anului  2019  am  depus  un
memoriu justificativ, atât către ADI APAPREST, cât și către ANRSC,
prin  care  am cerut  majorarea  de  tarif.  In  13  iunie  am primit  avizul
ANRSC, pe SC APAPROD SA l-a pus în dezbatere publică, în presa
locală,  în  data  de  16.06.2019,  așteptând  întrebări  de  la  autoritățile
publice locale. O singură autoritate publică locală ne-a cerut clarificări
în această perioadă, anume Primăria Orașului Hațeg. 
  Din punctul de vedere că societatea este pe faliment, noi
trebuie să spunem că am închis anul cu o lipsă de 2,3 milioane lei.
Avem următoarea justificare:  plata  ratelor  bancare  pe  care  le  avem
pentru cele trei proiecte – proiectul SAMTID, de care nimeni nu-și mai
aduce aminte, pe care s-a executat în perioada 2000-2004 pentru cele
șase orașe și pentru care plătim o rată trimestrială; pentru plata la KFV,
care este o plată semestrială pentru Proiectul POS și, din anul 2019,
trebuie să plătim rata și la BERD pentru Proiectul POS. Aceste rate se
plătesc din fondul IID.
  Ar  fi  trebuit  ca  redevența  pe  care  noi  ar  trebui  să  o
percepem din mijloacele fixe pe care le avem în exploatare să fie mai
mare. Asta ar fi însemnat ca valoarea amortizării să o trecem în tarif,
astfel încât să avem o valoare mult mai mare. Valoarea redevenței este
foarte  mică,  cheltuielile  pe  care  le-am  făcut,  le-am  făcut  din  surse
proprii și au adus această pierdere. 
  In altă ordine de idei, investițiile pe care noi le-am făcut, le-
am făcut și  le-am aprobat împreună cu autoritățile publice locale,  în
vederea  creșterii  gradului  de  conectivitate,  prin  urmare,  creșterea
producției  pe  care  noi  o  dăm,  asigurarea  de  mii  de  metri  cubi,
dimensionarea stațiilor ...
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  Stănescu Vetuța:
  Domnule  director,  tot  ce  ne  spuneți  dumneavostră  sunt
niște  lucruri  extrem  de  tehnice.  Pot  sdă  vă  pun  niște  întrebări
punctuale?
  Arion Victor:
  Cum să nu?
  Stănescu Vetuța:
 Am înțeles că la finele anului 2018 ați avut o pierdere de 2,3
milioane lei. Spuneți-mi, vă rog, conform bilanțului, la finele celor 6 luni
din 2019, care este pierderea?
 Arion Victor:
  Pierderea este de 5,3 milioane lei.
  Stănescu Vetuța:
  Deci  7,6  milioane  pierdere.  Spuneți-mi,  vă  rog,  dacă
această  majorare  de  tarif  și  de  preț  la  apă  este  suficient  de
consistentă ...
  Arion Victor:
  Prin toate măsurile pe care le vom lua ...
  Stănescu Vetuța:
  Asta am vrut să vă întreb. Dumneavoastră ați venit cu un
comunicat de presă, în care ați justificat majorarea prețului la apă și a
tarifului la canal. Atât ați făcut, ați justificat. Eu cred că directorul unei
societăți  comericale  competitive,  directorul  unei  societăți  comerciale
căreia i s-a dat un serviciu atât de important, trebuie să vină cu un plan
de măsuri, în primul rând, plan de măsuri pe care nici unul dintre noi nu
l-am văzut în consiliul județean. 
  Arion Victor:
  Eu știu că  societatea APAPROD este coordonată de către
ADI. Planul de măsuri pe care noi le-am luat a fost următorul: în AGA
din acest  an,  noi  am discutat  următorul  lucru:  dacă producția nu va
crește, dacă prețul energiei nu va scădea vom lua următoarele măsuri:
am  redus  valoarea  facturii  la  combustibil  la  aproape  jumătate,  dar
energia electrică pe care am consumat-o am luat următoarele măsuri:
am redus funcționarea hidrofoarelor în municipiul Deva și Hunedoara
pe timp de noapte. Factura de energie electrică a crescut. Dacă prețul
pe care noi l-am avut în 2015 se raporta la 132 lei/Mw, în anul acesta și
în anii trecuți avem de la 250 ...
  Stănescu Vetuța:
  Domnule  director,  ceea ce  spuneți  dumneavoastră  acum
sunt măsurile pe care le-ați expus în susținerea acestei creșteri de preț.
Eu vă întreb: cu cât vă cresc veniturile, ce excedent veți avea lună de
lună, astfel încât să puteți  să acoperiți  acest minus de 7,6 milioane,
puls ceea ce aveți de ...
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  Arion Victor:
  In primele șase luni noi avem o producție medie de 744.000
metri  cubi,  care, la aceste venituri  pe care le vom obține, înseamnă
5.700.000, iar cheltuieli avem 5.200.000. Deci vom avea un excedent
de 500.000 lei lunar. 
  Stănescu Vetuța:
  Un  excedent  de  500.000  lei  lunar.  Ați  luat  în  seamă,  în
calcul,  și  cantitatea de apă pe care o veți  livra în sistem și  care va
scădea, conform acestor majorări de preț?
  Arion Victor:

Este adevărat, dumneavoastră spuneți că cash-flow ul va
scădea, dart asta nu înseamnă că și cantitatea de apă. 
  Stănescu Vetuța:
  Cantitatea de apă plătită de consumatori. Nu vă veți încasa
banii. Despre asta vă spun. 
  Arion Victor:
  Dintotdeauna, orice majorare de tarif reduce cantitatea de
cash-flow,  dar  nu  și  consumul.  La  noi,  în  județul  Hunedoara,
consumurile sunt foarte mari și ele se bazează pe populație. Ceea ce
începe să ne îngrijoreze pe toți este că 70% din veniturile noastre se
bazează pe populație, 2,28% pe agenții economici care produc ceva –
ceea  ce  ne  spune  foarte  mult,  că  în  județul  Hunedoara  nu  există
industrie - și restul pe spitale, case de cultură și școli. Ceea ce este
foarte îngrijorător este că – așa cum spune și statistica – populația din
județul Hunedoara a scăzut în ultimii ani cu 117.000 de locuitori. Să vă
gândiți  că  noi  toate  capacitățile  le-am  făcut  în  mărirea  numărului
populației, al agenților economici. Ori nu putem să spunem acuma că
nu avem nevoie de o pompă așa mare, care funcționează la  ... Uzina
de apă de la Sântămărie Orlea funcționează la o capacitate de 30%,
ceea ce nu înseamnă că noi nu trebuie să avem personal acolo și să ...
  Stănescu Vetuța:
  Domnule  director,  sunteți  directorul  unei  societăți
comerciale. Această societate comercială, ca să funcționeze, trebuie să
aibă profit sau măcar să fie venituri - cheltuieli = zero. Pentru aceasta,
la această societate comercială cu – 7,6 milioane lei, dumneavoastră,
în  urma  creșterilor  de  preț,  estimați  să  încasați  un  surplus  de
500.000 ...
  Arion Victor:
  Si să reducem și o parte din cheltuieli în această perioadă.
  Stănescu Vetuța:
  Dar dumneavoastră nu veniți cu un plan ferm, în care să
spuneți  că reduceți,  de exemplu, numărul de personal,  cantitatea de
carburant, deplasările, numărul de mașini ...
  Arion Victor:
  Ba da.
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  Bobora Mircea Flaviu:
  Doamna consilier, haideți să-l ascultăm pe director, că ar
trebuie să fie coerent.
  Stănescu Vetuța:
  Domnule  președinte,  ceea  ce  ne  spune  domnul  director
sunt niște lucruri frumoase, pe care le auzim de câțiva ani. Nu știu dacă
dumneavoastră  știați  de  aceste  minusuri  pe  care  le  are  societatea.
Pentru  că,  deși  suntem  consiliul  județean,  autoritatea  majoritară  în
această societate comercială ...
  Bobora Mircea Flaviu:
  Dacă  tot  intrăm într-un  dialog  de  audit  financiar,  care  e
ponderea consumului de energie electrică în totalul costurilor, domnule
director?
  Stănescu Vetuța:
  Nici  nu  mă  interesează  acest  lucru.  Intrebarea  mea
punctuală este: această majorare de preț duce la salvarea societății?
Sau,  la  finele  anului,  va  veni  societatea  cu  o  nouă  solicitare  de
majorare de preț? Asta să ne spuneți! Vă va salva această majorare?
  Arion Victor:
  Impreună  cu  acționarii,  în  AGA  din  martie,  am  spus  că
trebuie să facem o restructurare a personalului. Am început să facem
un plan de restructurare, adică o schemă de reorganizare a societății -
pe care o să v-o prezentăm și o vom prezenta și în AGA societății - prin
reducerea  unor  posturi,  prin  reducerea  unor  cheltuieli  care  nu  se
justifică. O să vi le prezentăm, dar astăzi nu știam că trebuie să aduc
toate  lucrurile  acestea.  Doar  că,  dumneavoastră  cunoașteți,  tot
autoritățile publice locale au aprobat și acele costuri pe care societatea
trebuie să le suporte. Vreau să spun că creditul de la KFB nu trebuia
să-l suporte societatea, trebuiau să-l suporte cele două primării: Deva
și Hunedoara. Știți doamna consilier, că societatea APAPROD a luat
un credit, care a făcut costuri, pentru plata TVA pentru programul ISPA,
pe care ar fi trebuit să-l suporte cele două primării? Dacă societatea
APAPROD,  în  acea  perioadă,  nu  lua  creditul,  Programul  ISPA  se
făcea? Stiți, doamna consilier, că în momentul în care am luat creditul,
autoritățile publice locale de la acea vreme nu au vrut să gajeze ca să
luăm creditul și ar fi trebuit să diminuăm investițiile pe care le-am făcut
cu 50%?

Bobora Mircea Flaviu:
  Când ați luat aceste credite, domnule director?
  Arion Victor:
  In 2008 și în 2013, în valoare de 5,8 și 6,6 milioane.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Si  ați  avut  atunci  o  aprobare.  Si  atunci  s-a  discutat  pe
temen mediu și lung, inclusiv plata acestora?
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  Stănescu Vetuța:
  Da. 
  Arion Victor:
  Dar știți,  doamna consilier,  că societatea APAPROD este
singurul  operator  regional  din  țară,  care  operează  ...  ia  întrebați  la
Timișoara, la Arad, câte uat au în administrare? Si mie mi-ar plăcea să
fiu cu Deva și cu Hunedoara. 
  Bobora Mircea Flaviu:
   Domnule director general, modul în care s-a pus problema
în  ședința  trecută,  rugămintea  pe  care  am  avut-o  noi,  de  a  fi
dumneavoastră prezent aici, nu e decât o consecință a unei îngrijorări
constructive a celor de aici, care sunt consilieri ai Consiliului Județean
Hunedoara,  pentru  a  avea  asigurări  că,  în  condițiile  în  care  datele
tehnice s-au schimbat  prin  creșterile  de prețuri,  în  condițiile  în  care
dumneavoastră, cu partea care vă coordonează din partea consiliului
județean,  ați  gândit  și  o  restructurare  a  activității,  inclusiv  cea  de
personal. La finele anului – asta e îngrijorarea – societatea să nu aibă
probleme  grave.  Și,  în  ultimă  instanță,  nu  trebuie  să  deranjeze  o
discuție de genul acesta în consiliul județean; aceasta este și motivația
prezenței dumneavoastră, pentru a da explicații pe domeniul acesta. 
  Vlad Ovidiu:
  Domnule director, am și eu o întrebare. Pentru că în ședința
trecută,  dumneavoastră  nefiind aici,  ne-am contrazis  puțin  vizavi  de
creșterea aceasta de preț. Eu am dat un exemplu în procente, domnul
președinte dădea exemplul în lei, în bani ... Spuneți-mi, vă rog, pentru o
familie  care  luna  trecută  a  avut  o  factură  în  valoare  de  100  lei,  în
condițiile aceluiași consum, după această mărire de preț cât va plăti
acea familie? Spuneți-ne și în procente, și în lei, nu contează.
  Arion Victor:
  In municipiul Deva, consumul mediu pe persoană este de
2,7 metri cubi apă consumată pe persoană. In restul ariei de operare,
pe Hunedoara, Brad și așa mai departe, consumul mediu este de 2
metri  cubi  pe  persoană,  In  toate  calculele,  când se  face  gradul  de
acoperire, se ia o familie de 2,5 persoane. Pentru apă potabilă, dacă ne
gândim că este costul de 35 bani/m3 x 2 x 3 înseamnă aproape un leu
pentru apă pe persoană x 2,5 înseamnă 2,5 lei. 
  Pentru canalizare creșterea este mai mare. De ce? Aici văd
că toată lumea pune întrebarea de ce? Pentru că județul Hunedoara,
spre deosebire  de alte  județe,  are  în  aria  noastră  de operare toate
stațiile de epurare conforme. Epurarea apei uzate implică foarte multe
costuri, adică apa este foarte mult întoarsă, astfel că avem costuri mari
la energia electrică. Până acum, în calculul nostru de apă și canal, nu
am avut atâtea costuri. Toate stațiile de epurare s-au terminat în anul
2015, avem o perioadă de lucru de trei ani, în care avem costurile. Si
atunci, dacă noi preluam până acum apa și o descărcam direct, fără a
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o trata, costurile de epurare au ridicat acest preț. Este adevărat, și am
făcut calculul acesta în procente, că pentru o familie de 2,5 persoane
costul utilităților crește cu 20%.
  Stănescu Vetuța:
  Deci,  dacă până acum factura era de 100 lei,  trebuie să
recunoașteți și să o spuneți cu voce tare, de acum încolo factura va fi
de 120 lei.
  Toma Florian:
  Domnule director, în expunerea dumneavoastră de început
m-a surprins următoarea exprimare: societate în faliment. 
  Arion Victor:
  Nu eu am spus asta.
  Toma Florian:
  Drumul  spre  faliment  presupune  străbaterea  unor  cărări
extrem de  bătătorite.  Proasta  administrare  e  o  cărare,  neîncasarea
veniturilor  e  altă  cărare,  dimensionarea  cheltuielilor,  cheltuieli  prea
mari, este o altă cărare care duce spre faliment.
  Arion Victor:
  Eu  nu  am spus  că  este  în  faliment,   dumneavoastră  ați
spus-o.
  Toma Florian:
  Da,  dumneavoastră  ați  spus  doar  pierderi,  dar  se
recuperează cu greu și vă propuneți în doi ani, prin majorări de prețuri
plătite tot de către consumatorul final. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnule Toma, cine a protestat când s-a majorat prețul la
energie electrică?
  Toma Florian:
  Noi nu am votat acest proiect pentru că, în opinia noastră,
capitolul  de  cheltuieli  necesită  a  fi  monitorizat,  ținut  sub  control,
redimensionat. Ne spuneți aici care este ponderea în prețul final al apei
a energiei electrice, că ea este foarte mare. La canal este 9,76%, iar la
apa potabilă este 6,34%, document oficial, transmis de dumneavoastră
la ANRSC. 
  Arion Victor:
  Sunt  de  acord.  Eu  am  spus  următorul  lucru  și  domnul
Mârza  este  aici.  In  anul  2015,  când  am avut  tariful  pentru  energie
electrică, valoarea megawatului era în jur de 130 lei. In anul 2019 eu
am același buget, să ne înțelegem; eu vând un metru cub de apă și am
un buget pentru energie electrică la 130 lei. In anul 2019 un megawat
este 280 lei. Prin urmare ...
  Toma Florian:
  Domnule director, ne duceți unde doriți dumneavoastră. Noi
spuneam  că  acest  capitol  de  cheltuieli  trebuie  monitorizat,
redimensionat, pentru că ...
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Arion Victor:

  Domnule Toma, în fiecare lună, dacă doriți, pot să vă aduc
cheltuielile
  Toma Florian:
  Avem  ponderea  în  prețul  final  și  tot  consumatorul,  tot
locuitorii județului Hunedoara trebuie să suporte aceste costuri imense.
Eu nu spun sau noi nu spunem că salariile sunt mari sau mici.  Dar
cheltuielile cu munca vie au o pondere foarte mare în prețul final. La
3,65 lei/metru cub la canalizare, ponderea aceasta este 67,55%. Dacă
rămânea aprețul vechi, ponderea era de 77,95%. De asta ați majorat
tarifele.  Noi  cerem  ca  aceste  capitole  de  cheltuieli  să  fie
redimensionate și monitorizate. Dacă mergem spre faliment ...
  Bobora Mircea Flaviu:
   Am înțeles, domnuleToma! Eu am proprietatea cuvintelor și
nu vreau să politizez nimic. Si înțeleg ce înseamnă creștere imensă.
Sunt creșteri de prețuri aferente unor creșteri de prețuri în amonte. 
  Toma Florian:
  Sunt costuri pe care le suportă hunedoreanul și care nu ar
trebui să se regăsească.
  Andronache Daniel Costel:
  Domnule director Arion, îmi cer scuze, o secundă! Pentru
că noi suntem aici, în această sală, să-l ascultăm pe directorul general
de  la  APAPROD,  nu  să  ne  ascultăm  între  noi,  cu  teorii  de
management. Din câte știu eu, managerul de la APAPROD, până acum
trei  ani,  era  model.  Dintr-o  dată,  nu  mai  e  așa  de  priceput.  Am o
singură întrebare ...
  Vlad Ovidiu:
  Sunt  tot  mai  mari  pierderile,  e  normal  să  ne  punem
întrebări. Nu?
  Andronache Daniel Costel:
  Domnule consilier,  nu facem dialog acum. V-am ascultat,
acum dați-mi voie, că dumneavoastră ați vorbit toți mai mult decât Arion
de zece ori. Deci, domnule director, prin această creștere de tarif, prin
programul  de  restructurare  la  care  lucrăm  și  pe  care  probabil  că-l
finalizăm,  vom acoperi  această  pierdere și  vom redresa societatea?
Asta-i, de fapt, esența.
  Arion Victor:
 Da. 
  Andronache Daniel Costel:
  Perfect. Atunci am să vă rog, după ce terminăm programul
de  redresare,  să  transmiteți  fiecărul  consilier  județean  un  plan  de
recuperare a acestor pierderi și confirmarea că nu va fi nevoie de o altă
majorare. Da?
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Arion Victor:
  Da.

Andronache Daniel Costel:
  Vă mulțumesc. Asta-i, de fapt, esența.  
  Mârza Florin:
  Da  celor  spuse  de  domnul  Andronache.  Așa  trebuia  să
înceapă, de fapt, această discuție. Majorăm, înțelegem. Tara asta sigur
că este într-un moment când vine scadența. Vedem care sunt prețurile,
are  dreptate  domnul  director,  cheltuielile  cu  energia  electrică  au
crescut.  Astăzi  megawatul  este  record istoric  –  500 de lei.  In  acest
moment,  România  importă  1.100  megawați,  în  condițiile  în  care
consumul este derizoriu: 6.500 megawați consum total. Vă dați seama
ce va fi la iarnă, vă dați seama ce prețuri vor fi la iarnă.  
  Dar să revenim! Domnule director, ați făcut investiții și vă
felicit pentru asta, tocmai pentru a scădea consumurile. Aveți sisteme
de automatizare tocmai pentru a elimina supravegherea locală și a o
trimite undeva centralizat,  cu  un număr mai  mic de oameni  și  cu o
eficiență mai mare. De asemenea, în jocul pieței, la achiziția energiei
electrice dumneavoastră  ați  avut,  teoretic,  acces la  prețuri  în  jur  de
100-150,  conjunctural,  pe  bursă.  Sau  prin  altele,  nu  știu  cum
achiziționați.
  Arion Victor:
  Tot pe bursă achiziționăm și acum. Si din Ardeal cred că
avem cel mai mic preț: 286. Avem un broker și de cinci ani de zile doar
pe bursă facem acest lucru.
  Mârza Florin:
  E perfect. Deci curba asccendentă nu neapărat trebuie să
fie urmărită de contractul dumneavoastră de energie electrică. Acum, în
ceea ce privește societatea, nu am îndoieli că dumneavoastră nu știți
ce aveți de făcut și nici că nu vreți. Am alte îndoieli. Eu sunt un om care
am reabilitat niște societăți și chiar și acum mă ocup de unele, chiar
dacă unii  au impresia că au inventat  apa caldă.  Deci,  ați  solicitat  o
mărire de tarif, prin care deocamdată nu ne-ați demonstrat că asta era
soluția. Cum bine spunea domnul Andronache, dacă ați fi venit cu un
plan de restructurare ... Pentru că până la faliment mai este insolvența
și va veni un administrator judiciar, care n-are mamă, n-are tată și nu-i
nici membru de partid, și va spune: fraților, care-i pierderea?  La masa
credală cine-i? Cutare, cutare. Câți bani vreți voi? Atât. Bun. Eu îmi iau
onorariul, dacă vă dau vouă banii și în plus valorificarea activelor. Iar
valorificarea activelor nu va fi pompă și așa mai departe; va fi fier vechi.
   Bobora Mircea Flaviu:
  Da, numai că important e și programul de restructurare care
va fi gata.
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  Mârza Florin:
  Ăsta era argumentul. Sigur, justificarea prețului la ANRSC
sau unde se aprobă acum prețul la apă, e una. Dar pentru noi, aici, și
pentru populație trebuie să avem certitudinea că da, cu banii ăștia în
plus la metrul cub, se va reabilita societatea. Dați-ne această asigurare,
nu verbal, ci prin niște documente pe care ni le puneți la dispoziție. Si
vreau  să  vă  mai  întreb  ceva,  domnilor  conducători  ai  consiliului
județean. Dacă APAPROD are această problemă, APASERV cum se
simte?
  Arion Victor:
  Eu aș vrea să spun doar atât:  societatea  APAPROD  a
preluat toate investițiile pe care le are realizate, ale ei sau de alte unități
administrativ-teritoriale. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnule  director,  domnul  consilier  v-a  solicitat  niște
documente  clare,  din  care   să  se  vadă  corelarea  între  motivațiile
tehnice  care  au  dus  la  propunerea  creșterii  de  tarife,  din  motivații
organizatorice, ceea ce înseamnă restructurarea, iar în final corolarul:
garanția dumneavoastră, a consiliului de administrație, că societatea nu
va mai avea probleme. 
  Mârza Florin:

In ideea în care nu mai putem împinge lucrurile acestea.
Hai să le facem noi, pentru că le va face un lichidator. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Asta-i motivul pentru care discutăm cât de cât tehnic. Da,
domnule Avram!
  Avram Costel:
  Domnule consilier Mârza, vreau să vă spun că APASERV
în  ultimii  șase  ani  a  terminat  cu  profit,  s-au  dat  dividende  la  toți
acționarii, deci nu există nici o problemă în Valea Jiului. Dar specific că
are un plan tarifar aprobat de toți acționarii – mă refer aici la consiliul
județean și primăriile din Valea Jiului – având în vedere proiectul pe
POIM.  Si în fiecare an se mărește, în funcție de planul de tarifare, care
a fost aprobat în 2014. Mulțumesc. 
  Mârza Florin:
  Da,  domnule  Arion,  ați  văzut,  o  strategie  mai  bună  de
mărire a prețurilor.
  Arion Victor:
  Am văzut, dar nu pot să nu ... Stiți, vă rog, cât plătim rate pe
an la cele trei instituții bancare? Stiți care este valoarea ratelor bancare
care se plătesc într-un an? De două ori ...
  Bobora Mircea Flaviu:
  Dragul meu domn director general, pe cuvântul meu că nu
trebuie să intrăm în continuare în astfel de discuții. Dar lucrurile care se
vor  desfpșura  în  continuare  țin  de  dumneavoastră,  de  consiliul  de
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administrație și  demonstrația pe care ne-o faceți  prin simulări tuturor
consilierilor  județeni  -  și  din  dreapta,  și  din  stânga,  pentru  că
îngrijorarea  sau  preocuparea  este  aceeași,  nu  există  diferențe.
Preocuparea este aceeași, vreau să menționez încă o dată acest lucru,
și o să aveți în curând și măsurile organizatorice. 
  Staier Ioan Dumitru:
  Vreau să fac și eu o intervenție scurtă. Având în vedere că
colegii liberali au politizat foarte mult această discuție de luna trecută,
nu știu de ce-i mai interesează această activitate, decât politic, pentru
că dânșii nu au votat, nu au dorit redresarea societății. Nu au votat, dar
acum sunt foarte interesați,  avându-l pe directorul general aici. Ne-a
spus domnul director foarte clar că greșelile vin din 2008-2013, de la
două primării  liberale,  conduse de  cei  mai  vajnici  primari  liberali,  ai
municipiilor Deva și Hunedoara, precum și de la conducerea liberală a
consiliului județean. In 2016, PSD a preluat conducerea APAPROD, cu
aceiași oameni care sunt și acum. Noi i-am considerat specialiști și așa
îi considerăm și în continuare, buni specialiști care vor putea redresa
această  societate.  Părerea  mea  este  că  ar  trebui  să  lăsăm luptele
politice, încă nu a început campania electorală pentru consiliul județean
și să-i lăsăm pe directorii societății și conducerea consiliului județean
să-și  desfășoare  activitate,  pentru  că  au  o  activitate  foarte  bună.
Mulțumesc și succes!
  Stănescu Vetuța:
  Permiteți-mi un drept la replică, vă rog! Strict tehnic, doar
probleme economice! Nu am vorbit deloc despre partide, despre culori
politice, doar domnul Ștaier duce discuția înspre politic. Să înțeleg că
PSD nu este preocupat în nici un fel de majorarea tarifelor la apă?
  Staier Ioan Dumitru:
  Suntem preocupați, dar și de redresarea societății.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Suntem  la  fel  de  preocupați  ca  și  dumneavoastră.  Vă
mulțumesc din suflet pentru observații.
  Mârza Florin:
  O propunere constructivă,  domnule președinte!  Sigur,  noi
dăm în directorul general, dar, până la urmă, dânsul este un executant
al hotărârilor consiliului de administrație. Poate, la ședința la care o să
ni se explice, va veni și consiliul de administrație, care sunt convins că
este format din specialiști și vor argumenta această restructurare.
  Bobora Mircea Flaviu:

Da, să aveți certitudinea asta!
  Si  eu  am  o  propunere  constructivă:  în  luna  septembrie,
ședințele de comisii  să aibă loc în data de 26, orele 10, iar ședința
consiliului județean în data de 27, orele 11, ultima vineri din lună. Vă
mulțumesc pentru ...
  Toma Florian:
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  Să  înțelegem  că  ne  trimiteți  acasă?  Că  mai  avem  încă
probleme de discutat.

  Bobora Mircea Flaviu:
  Nu, voiam numai să vă mulțumesc pentru intervenții. Si să
fac și eu o propunere.
  Vlad Ovidiu:
  Domnule  președinte,  am  și  eu  o  problemă  legată  de
transportul pe două drumuri al județului. Este vorba de DJ705 Almașu
Mic-Balșa-Gelmar și  DJ107A Geoagiu-Bobâlna-Rapoltu Mare-Șoimuș
și  până la Ilia.  Pe acesdte două drumuri,  de cel  puțin șase luni,  se
transportă piatră de către șase firme. Aceste firme sunt din județele
Sălaj, Arad, Timiș și Alba și transportă piatră de la o carieră aflată în
județul Alba, la Ilia, pentru autostradă. Ce vreau eu să spun de fapt? In
total se lucrează cu 20 de mașini acolo; fiecare mașină face câte trei
curse  pe  zi,  aproximativ  șaizeci  de  curse  zilnic  dus,  șaizeci  întors.
Fiecare mașină este încărcată astăzi, conform informațiilor pe care le
am eu,  cu câte patruzeci  de tone – cu atât  pleacă din carieră – în
condițiile în care limita maxim admisă este de 22 tone. Nemulțumirea
vine din faptul că aceste mașini circulă cu o viteză foarte mare, chiar și
prin localități. Aceste camioane fiind supraîncărcate, reprezintă un real
pericol pentru toată lumea. Distanța de frânare, vă dați  seama, este
foarte  mare.  Produc  trepidații  și  distrug  proprietățile  oamenilor  din
localitățile  pe  care  le  tanzitează.  Circulă  noaptea;  în  felul  acesta
deranjează liniștea publică. Distrug aceste două drumuri județene zi de
zi. Prin urmare, vă propun inițierea unui proiect de hotărâre pentru a
limita  viteza  acestor  mașini  care  transportă  piatră,  la  30  km/oră  în
localitățile pe care le tranzitează, să le interzicem să mai circule între
orele 18 și șapte dimineața - noaptea este un zgomot infernal, când
trec  mașinile  acestea  -  și  să  limităm  tonajul  la  22  tone.  Pentru
susținerea unui astfel de proiect, vă spun că noi strângem semnături
din  toate  aceste  localități  care  sunt  tranzitate  de  aceste  mașini.
Săptămâna viitoare o să le depunem la consiliul județean. Vă rog să ne
ajutați să adoptăm o astfel de hotărâre.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Acum o săptămână și jumătate am fost la Balșa, pe drumul
respectiv, am văzut mașinile și am întrebat de unde aduc piatra. Mi s-a
spus că din județul Alba. Sunt complet de acord cu dumneavoastră,
numai că trebuie să implicăm mai multă lume în treaba asta, pentru că
și  eu,  și  dumneavoastră,  am trecut  prin comunități  –  sat  sau oraș -
depășind 50 km/oră. Deci trebuie implicată foarte multă lume în treaba
asta; partea consiliului  județean, cea de urmărire a cantității,  o să o
verificăm cu celeritate. Si nu aveți decât suportul conducerii consiliului
județean.
  Vlad Ovidiu:

53



  Vă  mulțumesc,  dacă  am  sprijinul  dumneavoastră!  De
sprijinul acesta nu e nevoie pentru mine, ci pentru cei care locuiesc în
zonele  respective.  Vă  asigur  că  așa  se  face  transportul  și  așa  se
încarcă  mașinile.  In  ultimele  șase  luni  nu  știu  să  se  fi  făcut  vreun
control, nu știu ca cineva să fi luat vreo măsură. Si știți foarte bine cum
arată drumurile; sunt distruse. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Eu n-aș spune așa, dar  ...  vă spun că în problema asta
aveți  dreptate,  dar  există  și  niște  reglementări  de  legalitate  privind
transportul pe drumurile publice.
  Toma Florian:
  Suntem la sfârșitul  lunii  august  2019.  In  august  2016,  în
urmă  cu  trei  ani  de  zile,  o  delegație,  să-i  spunem  așa,  o  echipă
condusă de înâiul dregător al județului, descindea la Sanatoriul de la
Geoagiu.  In  urma acestei  descinderi,  apare o  decizie  a Direcției  de
Sănătate Publică a județului  Hunedoara de suspendare temporară a
activității  blocului  alimentar  de  la  Sanatoriul  Geoagiu.  Decizia  era
semnată de consilier juridic Băda Delia și spunea că s-a luat ca urmare
a faptului  că lipsea apa caldă,  boilerul  fiind defect,  că se impuneau
niște  igienizări  și  reparații  la  pereții  care  aveau  tehncuiala  căzută,
lemnărie  degradată,  grup  sanitar  al  personalului  defect  –  lucruri
importante, dar care necesitau pentru remediere o perioadă de timp
rezonabilă și nu trei ani, despre care discutăm acum.
  Am în față un raport de activitate, transmis mie, personal, în
urma  unei  intepelări,  de  doamna  manager  cu  atribuții  delegate  de
atunci, în care spune că a identificat și a făcut demersurile necesare,
reușind reluarea finanțării, prin alocarea de către Ministerul Sănătății a
sumei  de  2.500.00  lei  pentru  reparații  capitale  complex  medical
spălătorie, morgă și capelă, reabilitarea blocului alimentar făcând parte
din acest proiect. 
  Intrebarea mea este simplă: astăzi,  la trei ani de la acea
descindere, având în vedere alocările care s-au făcut de la Ministerul
Sănătății,  la care putem adăuga alocările pe care le-am repartizat și
noi,  în  consiliul  județean,  ce  anume  s-a  făcut  pentru  repunerea  în
funcție a blocului alimenta? Pentru că, la ora actuală, încă se derulează
contractul de asigurare a hranei bolnavilor printr-o firmă de catering, iar
consiliul  județean  nu  cred  că  este  o  pușculiță  a  firmelor  de  partid.
Atunci  când  vorbim  despre  sănătatea  publică,  trebuie  să  avem
responsabilitatea termenilor și a faptelor noastre. 
  Pentru  că  acum,  când  vorbim,  blocul  alimentar  este  tot
închis,  doamna  manager  ar  fi  bine  să  vină  și  să  ne  spună  toate
demersurile făcute în cei trei ani, toate sumele atrase în cei trei ani,
toate sumele alocate de consiliul județean în cei trei ani, care e stadiul
lucrărilor acolo, ce a făcut, ce n-a făcut, de ce nu s-a făcut. Pentru că,
din august 2016 și până astăzi, în august 2019, nu am constatat decât
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că  echipa  care  a  fost  acolo  a  fost  promovată.  Dregătorul  județului
ajunge deputat, juristul care închide blocul alimentar ajunge director la
o  instituție  subordonată  consiliului  județean,  iar  cea  care  semnează
contractele de furnizare a hranei printr-o firmă de catering, sigur că, în
urma unor concursuri contestate, aflate în instanță și așa mai departe,
ajunge – spune ea, noi  n-o recunoaștem încă – manager cu calități
depline la acest sanatoriu.
  Așadar, doamna manager să facă bine și să mai trimită un
raport  din  ăsta  de  douăzeci  de  pagini,  ca  să  spună  ce  a  făcut  la
Sanatoriul Brad în cei trei ani de cînd a ocupat funcția de manager cu
atribuții delegate.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Nu la Brad, la Geoagiu. Probabil ați confundat sanatoriile
din excesul de prețiozitate în care doreați  să duceți  discuția și  să o
canalizați spre alte idei.
  Toma Florian:
  Nu. Intâmplarea face că Bradul mi-e mai aproape, eu fiind
de pe Valea Crișului.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Bun.  Noi  am făcut  un  program de  priorități  la  Sanatoriul
Geoagiu, dar cred că nu v-a interzis nimeni să vizitați acest sanatoriu și
să vedeți ce s-a făcut acolo. Si, mai mult decât atât, și partea asta intră
în  programul  de priorități,  o  să-l  realizăm în  așa fel  încât  să nu vă
predăm, să nu se vizualizeze în următorul mandat, care va fi probabil
tot PSD, un bloc alimentar tot de factura asta, ci unul competitiv. Si, nu
în ultimul rând, evitați cuvinte din acestea, care-s de colț de stradă, ca
pușculiță și buget, fără să aveți o motivație sănătoasă. Pentru că, la
capitolul asigurare alimente, singurul lucru care a stat la baza analizei a
fost eficiență și costuri. Si asta cred că s-a făcut. Dar nimeni nu v-a
interzis să vizitați Sanatoriul Geoagiu și să vedeți câte s-au făcut acolo.
  Toma Florian:
  Domnule președinte, nu discutăm despre posibilitatea de a
vizita; discutăm despre blocul alimentar. Dar constatăm că, la sfârșit de
mandat, noi suntem încă în faza de a face prioritizări. Nu, la sfârșit de
mandat suntem în faza de a raporta ce am făcut și ce nu am făcut. Iar
în ceea ce privește firma care furnizează hrana, întâmplarea face ca
firma să fie dintr-o anumită localitate, întâmplarea face ca, la ora când
s-a semnat primul contract, să aibă sau să nu aibă toate avizele pentru
a furniza hrană la spital, întâmplarea face ca să se semneze contracte,
prelungirea  contractelor  și  reînnoirea  contractelor  ...  Sunt  toate
întâmplări,  ele  trec,  dar  problema este  că  la  sfârșit  de  mandat  noi
discutăm despre prioritizări.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Dar de ce vorbiți de sfârșit, că mai avem încă septembrie,
octombrie,  noiembrie,  decembrie,  ianuarie,  februarie,  martie,  aprilie.
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Deci, mandatul acesta, înainte de a veni colegii noștri de la PSD să ne
ia locul, mai durează încă zece luni. Oricum, vă mulțumesc. 
  Si  ca  să  nu  spuneți  că  v-am  trimis  acasă,  o  să  repet
inițiativa de a vă anunța că ședințele comisiilor de specialitate vor avea
loc  în  26  septembrie,  începând  cu  orele  10,  iar  ședința  ordinară  a
consiliului județean în data de 27 septembrie, la orele 11.
  In final,  este o bucurie să vă invit  pe toți  la Tebea, în 8
septembrie,  să  petrecem  acolo,  împreună,  sărbătoarea  națională.
Acesta  este  și  motivul  pentru  care  ați  primit  fiecare  stegulețe  și
cocarde. Vă așteptăm cu drag la Tebea și sper să vă simțiți bine acolo. 
  
  Ordinea  de  zi  fiind  epuizată,  se  declară  închise  lucrările
ședinței.

PRESEDINTE,
    Bobora Mircea Flaviu

 SECRETAR AL JUDETULUI,
    Dan Daniel

MCC
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