ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 7 septembrie 2018

La ședință sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu – președintele
Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel Costel și
Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinți ai Consiliului Județean
Hunedoara; Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bălănesc Doinița
Maria, Ciodaru Iulian Dacian, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina,
Felciuc Eduard, Gherman Petre Lucian, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși
Maria, Magheru Dan Adrian, Oprișa Ioan Florin, Popa Mircea Marcel,
Popescu Valentin, Popescu Viorica, Rus Lucian Ioan, Stănescu Vetuța,
Suciu Ancuța Elena, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian, Vlad Ovidiu –
consilieri județeni; Bîrsoan Mariana Daniela - secretar al județului.
Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni: Chirilă Ioan
Nicolaie, Circo Aurel Vasile, Frânc Oana Elisabeta, Hirghiduși Ion,
Hodor Petru, Hojda Ion, Mârza Florin, Mutulescu Marius, Simon Ionuț
Lucian.
In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor din
cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea
Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai presei.
Sedința este condusă de domnul președinte Bobora Mircea
Flaviu.
Bobora Mircea Flaviu:
Inainte de începerea lucrărilor ședinței, am două lucruri să
vă spun. E vorba de invitația pe care ați primit-o pe e-mail pentru
mâine, sâmbătă, orele 16 și 15 minute, la Teatrul din Deva. E o
întâlnire pe teme legate de administrația publică locală cu domnul
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viceprim-ministru Stănescu. Sunteți invitați toți și ne-ar face plăcere să
fiți toți prezenți la această discuție.
Al doilea lucru e legat de sărbătoarea de la Tebea de
duminică, unde – la fel – e invitată toată lumea. Colegii mei din
consiliul județean, care au nevoie de permise de liberă trecere, pot să
vină să apeleze cu încredere la mine și o să primească permisul.
In conformitate cu prevederile art.49 alin.2 din
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016 a Consiliului Judeţean
Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului Naţional al
României.
Se intonează Imnul Naţional al României.
Bobora Mircea Flaviu:
Intrucât sunt prezenţi un număr de 24 consilieri județeni,
potrivit art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal
constituită.
Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, vă supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința
ordinară din data de 31 august 2018. Aveţi dreptul să contestaţi
conţinutul procesului verbal şi să solicitaţi menţionarea exactă a
opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că
nu au fost consemnate cu exactitate.
Dacă nu sunt observații, vă rog să trecem la aprobarea
procesului verbal:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abţineri?
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi
(24).

x
Bobora Mircea Flaviu:
Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul
ordinii de zi, așa cum a fost el publicat:
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1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Hunedoara nr.190/2018 pentru aprobarea acordului de
parteneriat cu privire la depunerea aplicației de finanțare a proiectului
„Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu
pentru populația județului Hunedoara”, în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea
infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8, Apeluri
pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.1.A Ambulatorii
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Hunedoara nr.191/2018 privind aprobarea acordului de
parteneriat cu privire la aplicația de finanțare a proiectului,
„Imbunătățirea accesului populației din judetul Hunedoara la servicii
medicale de urgență” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014
– 2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale,
Prioritatea de investiții 8, Apeluri pentru proiecte nefinalizate,
Operațiunea 8.2.B Unităti de primiri urgențe.
In conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016, vă rugăm să aprobați
completarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre:
3. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind
conducerea operatorului de apă SC APAPROD SA Deva.
Dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi propusă?
Dacă nu, vă propun să o supunem la vot:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi astfel modificată și completată a fost
aprobată cu unanimitate de voturi (24).

I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.190/2018 pentru
aprobarea acordului de parteneriat cu privire la depunerea aplicației de
finanțare a proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în
regim ambulatoriu pentru populația județului Hunedoara”, în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8
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Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8,
Apeluri pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.1.A Ambulatorii.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.190/2018 pentru aprobarea
acordului de parteneriat cu privire la depunerea aplicației de finanțare a
proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim
ambulatoriu pentru populația județului Hunedoara”, în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8,
Apeluri pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.1.A Ambulatorii:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.190/2018 pentru
aprobarea acordului de parteneriat cu privire la depunerea aplicației de
finanțare a proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în
regim ambulatoriu pentru populația județului Hunedoara”, în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8,
Apeluri pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.1.A Ambulatorii, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (24).

II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.191/2018 privind
aprobarea acordului de parteneriat cu privire la aplicația de finanțare a
proiectului „Imbunătățirea accesului populației din județul Hunedoara la
servicii medicale de urgență”, în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii
sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8, Apeluri pentru proiecte
nefinalizate, Operațiunea 8.2.B Unități de primiri urgențe.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.191/2018 privind aprobarea
acordului de parteneriat cu privire la aplicația de finanțare a proiectului
„Imbunătățirea accesului populației din județul Hunedoara la servicii
medicale de urgență”, în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și
sociale, Prioritatea de investiții 8, Apeluri pentru proiecte nefinalizate,
Operațiunea 8.2.B Unități de primiri urgențe:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
5

- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.6:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.191/2018 privind
aprobarea acordului de parteneriat cu privire la aplicația de finanțare a
proiectului „Imbunătățirea accesului populației din județul Hunedoara la
servicii medicale de urgență”, în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii
sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8, Apeluri pentru proiecte
nefinalizate, Operațiunea 8.2.B Unități de primiri urgențe, în ansamblul
său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (24).

III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind adoptarea unor
măsuri privind conducerea operatorului de apă SC APAPROD SA
Deva.
Bobora Mircea Flaviu:
E vorba de mandatarea domnului administrator public,
reprezentant al consiliului județean în AGA APAPROD, pentru numirea
consiliului de administrație al societății. Aici au fost discuții, trebuie să
vă mărturisesc, eu nu am înțeles de ce luăm măsurile acestea ca
precauție suplimentară, pentru că odată votat de consiliu ca
reprezentant, înseamnă că e și mandatat pentru treaba asta. Dar
apărând probleme de numire a consiliului de administrație, am zis să
fie totul pus la punct și să aibă, special pentru numirea asta, mandatul
nostru.
Pe scurt, ADI AQUAPREST o să deschidă listele, care au
fost întocmite în urma verificărilor pe care le-a făcut o firmă de
consultanță și din listele respective se vor selecta cei cinci membri ai
consiliului de administrație.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri
privind conducerea operatorului de apă SC APAPROD SA Deva:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind adoptarea
unor măsuri privind conducerea operatorului de apă SC APAPROD SA
Deva, în ansamblul său:
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- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (24).

x
Bobora Mircea Flaviu:
Reînnoiesc invitația de la începutul ședinței, de a participa
mâine la întâlnirea cu domnul viceprim-ministru Stănescu, ce va avea
loc la Teatrul din Deva, pe probleme legate de administrația publică, și
vă propun să ne întâlnim în fața teatrului la orele 16 și 15 minute.
De asemenea, reiterez și invitația de a participa la Serbările
Naționale de la Tebea de duminică.
Stănescu Vetuța:
Domnule președinte, acum, la finalul discuțiilor, dacă tot am
mandatat reprezentantul consiliului județean în AGA APAPROD să
voteze consiliul de administrație al societății, care astăzi va fi votat,
probabil, de către ADI, nu ar fi normal să știm care sunt membrii
consiliului de administrație pentru care l-am mandatat pe domnul
Costel Avram să voteze în AGA APAPROD?
Bobora Mircea Flaviu:
Administratorul public îmi cere să răspundă la întrebarea
dumneavoastră. Dacă va fi nevoie, o să îmi permit să-l completez.
Avram Costel:
Selecția membrilor consiliului de administrație s-a făcut
conform Ordonanței 109. O firmă de recrutare a venit și, după ce s-au
înscris – sunt 7 persoane înscrise pentru noul consiliu de administrație
– firma de recrutare a făcut selecția și va da un punctaj. Plicul cu
punctajele celor 7 candidați este la ADI. ADI nu l-a desfăcut. Astăzi,
președintele și membrii ADI vor vedea exact cine sunt cei șapte.
Fiecare din ei vor avea un punctaj. ADI va aviza și va recomanda ca
AGA să voteze în funcție de punctajul dat de firma de consultanță. In
momentul acela, eu - ca reprezentant al consiliului județean în AGA –
voi propune și voi vota cinci membri, în ordinea punctajelor. Dar la ora
aceasta știm doar că sunt șapte candidați, ordinea nu o știe nimeni.
Când se va desface acel plic, se va vedea exact ordinea lor. Acesta
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este și motivul pentru care nu știm exact să spunem care sunt cei cinci.
După ședința AGA îi vom afla, împreună cu punctajele acordate de
firma de consultanță.
Stănescu Vetuța:
Domnule administrator public, permiteți-mi să vă contrazic.
Si vă contrazic pe statutul ADI AQUAPREST, care este Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară care a delegat serviciul de utilitate publică
de apă și canal unei societăți comerciale. In acest statut, la art.17
pct.2, se spune următorul lucru: „... asociația ADI AQUAPREST,
potrivit prezentului statut, are dreptul de a propune – nu de a aviza,
cum ați spus dumneavoastră – lista de persoane din rândul cărora
adunarea generală a operatorului are dreptul să numească consiliul de
administrație al operatorului”. In concluzie, spuneți-mi dumneavoastră
unde ați aflat, de unde știți în ce variantă, unde s-a practicat metoda
prin care o societate comercială de recrutare resurse umane alege
consiliul de administrațieal unei societăți comerciale de utilitate
publică?
Avram Costel:
Acea societate a făcut interviuri și a dat un anumit punctaj.
ADI AQUAPREST poate astăzi să propună 5 membri din cei șapte
candidați intervievați.
Stănescu Vetuța:
Nu, haideți să nu ajungem la societatea de recrutare! La
metoda prin care se recrutează consiliul de administrație!
Avram Costel:
Aceasta este metoda pe care toți operatorii de apă din
România o practică, dar toți! Vă rog eu să vă interesați dacă este altă
metodă!
Stănescu Vetuța:
In legea guvernanței corporative spune clar ce se întâmplă
în societățile comerciale de utilitate publică, cine determină consiliul de
administrație al acestora.
Avram Costel:
Dacă dumneavoastră vă legați de faptul că ADI avizează și
recomandă, ADI numește astăzi sau face propuneri pentru AGA,
pentru a fi votate.
Stănescu Vetuța:
Dar numește o listă venită într-un plic, selectată de o
societate comercială. Vi se pare normal? Eu nu cred.
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Avram Costel:
Eu vă întreb: atunci de ce este obligatoriu ca o societate să
facă recrutarea? De ce?
Stănescu Vetuța:
E obligatoriu să facă recrutarea în alte situații decât pentru
societățile comerciale de utilitate publică care au ADI. Legea spune
lucrul ăsta.
Avram Costel:
Doamna Vetuța, dumneavoastră știți exact că legea și noi
avem dreptate, dar vreți astăzi să vă auziți la televizor.
Stănescu Vetuța:
Imi pare foarte rău că duceți discuția în direcția asta,
domnule administrator!
Bobora Mircea Flaviu:
Doamna consilier, pentru că ați amintit aici de metodologia
corporativă ... In primul rând, societățile specializate în recrutare sunt
calea cea mai bună care se aplică pentru recrutarea, în urma
analizelor de dosare și de interviu, care sunt punctate de specialiști, nu
neapărat în sudura în argon pe conductele de la APAPROD sau
APASERV. Doi: AQUAPREST a primit, de la această societate
mandatată să facă selecția, o listă într-un plic - despre care nimeni nu
știe nimic, că nu s-a deschis plicul – cu punctaj pentru cinci, șapte,
nouă sau unsprezece oameni. Pasul următor al ADI este - cum vreți să
spuneți - să avizeze, să propună lista care să meargă mai departe în
AGA în care, încă pe planeta Pământ, cine are 51%, nu 70, decide
cine și cum va face parte din organele de conducere. Acestea fiind
spuse, metodologia asta e practicată peste tot, este legiferată și la noi
și nu văd nici un impediment ca AGA, care este forul de conducere
suprem al unei societăți comerciale, să determine membrii consiliului
de administrație.
Stănescu Vetuța:
Imi pare rău, cred că nu m-am făcut înțeleasă. E vorba de
procedură. Cu firma de recrutare sunt de acord. O firmă de recrutare
competentă, găsită în România. Dar nu era normal ca firma de
recrutare să o achiziționeze, să o găsească ADI și nu societatea
comercială în cauză? Gândiți-vă că în această situație toți membri
AGA ...
Bobora Mircea Flaviu:
Doamna consilier, e o interpretare pur balcanică. Dați-mi
voie să vă contrazic! O firmă de recrutare înregistrată, mandatată,
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aprobată pentru a face acest gen de operațiuni, nu face compromisuri.
Pentru că dumneavoastră suspicionați faptul ... De ce să nu vorbim
deschis? O firmă de recrutare selectează, în baza unor criterii și a
unui interviu, dosare și punctează pe fiecare criteriu. Dacă vreți detalii
în plus, vă spun că habar nu am și nimeni nu știe cine sunt cei :::
Stănescu Vetuța:
Dar nu mă interesează cine sunt. Ideea este de procedură,
domnule președinte! Am privat membrii AGA AQUAPRESTde dreptul
de a-și selecta membrii consiliului de administrație într-o societate
comercială căreia i-au delegat serviciul de apă și canal.
Bobora Mircea Flaviu:
Nu ADI AQUAPREST e privată. Priviți altfel lucrurile! Am
încredințat această selecție singurului for care, în societățile
comerciale, guvernează acest gen de selecție și anume adunarea
generală a acționarilor.
Antal Liviu Marius:
In legătură cu ceea ce a citit doamna Stănescu din statut,
vreau să spun că firma de recrutare poate – nu să puncteze, eu am
văzut acum patru ani – să spună admis sau respins. Poate exista
situația ca toți cei șapte – dacă știe cineva că sunt șapte – să
îndeplinească criteriile și să aibă același punctaj. Atunci lista vine la
ADI și acesta, după cum va considera adunarea generală, va trimite
toată lista sau doar 5, 6 sau șapte. Iar ideea era că reprezentantul
consiliului județean o să aleagă până la urmă – din cei 6, 7 sau 9
candidați – pe cei cinci membri. Si în acest caz era necesar ca noi să
cunoaștem lista, eventual să ne pronunțăm și să-l mandatăm expres
pe cine să voteze. Asta era un punct de vedere.
Bobora Mircea Flaviu:
Domnule consilier, ne interferăm atributului principal al
adunării generale a acționarilor.
Stănescu Vetuța:
Nu numim adunarea generală a acționarilor astăzi,
domnule președinte!
Antal Liviu Marius:
La punctul doi, în ceea ce privește selectarea firmei, Legea
51, modificată în 2016, specifică clar că, acolo unde serviciul de apă
este delegat, ADI este autoritate tutelară a AGA. Dacă mergeți la 109,
o să vedeți că ...
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Bobora Mircea Flaviu:
Am priceput, o să țin cont de toate observațiile
dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezență și vă aștept și mâine,
și poimâine. Mulțumesc!
ședinței.

Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările

PRESEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora
SECRETAR AL JUDETULUI,
Mariana Daniela Bîrsoan

MCC.
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