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PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 24 septembrie 2018, ora 1100 

 
 
 
     La ședință  sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu – președintele Consiliului 
Județean Hunedoara; Andronache Daniel Costel,– vicepreședintele Consiliului Județean 
Hunedoara; Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bălănesc Doinița Maria, Ciodaru Iulian 
Dacian, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Frânc 
Oana Elisabeta, Gherman Petre Lucian, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu 
Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Mutulescu Marius, Oprișa 
Ioan Florin, Popa Mircea Marcel, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Rus Lucian Ioan, 
Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan Dumitru, Toma 
Florian, Vlad Ovidiu – consilieri județeni; Bîrsoan Mariana Daniela -  secretarul județului; 
Avram Costel – administrator public. 
  Lipsesc de la ședință: domnul vicepreședinte Vasilescu Sorin Adrian și 
domnul consilier județean  Chirilă Ioan Nicolaie. 
    In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor din cadrul aparatului 
de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Hunedoara, 
reprezentanți ai presei. 
    Sedința este condusă de domnul președinte Bobora Mircea Flaviu. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    In conformitate cu prevederile art.49 alin.2 din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016  a 
Consiliului Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului Naţional al 
României. 
    Se intonează Imnul Naţional al României. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de  30 consilieri,  potrivit art.95 alin.1 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şedinţa este legal constituită.  
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   Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă supun spre aprobare 
procesul verbal încheiat în ședința de îndată din data de 14 septembrie 2018. Aveţi dreptul 
să contestaţi conţinutul procesului verbal şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor 
exprimate de dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că nu au fost consemnate cu 
exactitate. 
    Dacă nu sunt observații, vă rog să trecem la aprobarea procesului verbal: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abţineri? 

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

X 
 

 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul ordinii de zi, așa cum a 
fost el publicat: 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului 
Hunedoara” domnului profesor Nistor Mircea și a „Diplomei de Excelenţă” unor elevi din 
cadrul Colegiului Național de Informatică ”Traian Lalescu” Hunedoara; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Asociere între Județul 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local 
Lupeni în vederea finanțării și organizării în comun a „Festivalului Tatiana Stepa”; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  componenței nominale a Comisiei de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului Hunedoara;  
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 și modificarea programului de 
investiții anexă la buget; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe 
anul 2018, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții 
aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2018, precum și modificarea programului de 
investiții, anexă la buget; 
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8. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2017, ca sursă de 
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2018; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 
pentru obiectivul de investiții  „Reabilitare Casa de Cultură din Municipiul Hunedoara”; 
10. Proiect de hotărâre privind  modificarea  Programului de lucrări de  întreţinere şi 
reparaţii  drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018; 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării unor drumuri și tronsoane de drum 
de interes județean din județul Hunedoara în drumuri de interes local sau forestier; 
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2018 – 2019; 
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Consiliul de administrație  al  Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 
”Rudolf Steiner” Hunedoara pentru anul şcolar 2018 – 2019; 
14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru 
anul şcolar 2018 – 2019; 
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani 
pentru anul şcolar 2018 – 2019; 
16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Energetic ”Dragomir 
Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar 2018 – 2019. 
    In conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016, vă 
rugăm să aprobați modificarea ordinii de zi în sensul retragerii proiectului de la punctul 11 și 
completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara și Universitatea din Petroșani în vederea finanțării și 
organizării în comun a Simpozionului Internațional Multidisciplinar SIMPRO 2018, ediția a 
VIII-a; 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat între 
U.A.T. Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie si U.A.T. Județul 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea promovării și implementării în 
comun a  proiectului  ,,Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură "Alexandru Grozuță", 
transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor în 
municipiul Orăștie ”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect; 
- Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.106/2018 aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor 
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tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea și modernizarea Casei de 
Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru 
cultural multifuncțional”din cadrul Proiectului „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură 
„Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural 
multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor din Municipiul Orăștie”; 
- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.107/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare 
strada Dacilor din municipiul Orăștie, județul Hunedoara” din cadrul Proiectului „Reabilitarea 
și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și 
transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor din 
Municipiul Orăștie”; 
- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.108/2018 privind aprobarea devizului general centralizat pentru proiectul: „Reabilitarea și 
modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea 
acesteia în centru cultural multifuncțional; reabilitarea și modernizare strada  Dacilor din 
Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
    Ultimul punct al ordinii de zi va fi, ca de obicei, Diverse. 
    Dacă  sunt  observaţii cu privire la ordinea de zi propusă? Dacă nu, vă propun 
să o supunem la vot: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de 
Onoare al Județului Hunedoara” domnului profesor Nistor Mircea și a „Diplomei de 
Excelenţă” unor elevi din cadrul Colegiului Național de Informatică ”Traian Lalescu” 
Hunedoara.   
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului 
Hunedoara” domnului profesor Nistor Mircea și a „Diplomei de Excelenţă” unor elevi din 
cadrul Colegiului Național de Informatică ”Traian Lalescu” Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean 
de Onoare al Județului Hunedoara” domnului profesor Nistor Mircea și a „Diplomei de 
Excelenţă” unor elevi din cadrul Colegiului Național de Informatică ”Traian Lalescu” 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi (30). 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  La acest punct, vreau să vă spun că în următoarea ședință de consiliu, 
conform regulamentului pe care l-am aprobat, vor fi prezenți profesorul și grupul de elevi 
care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada Internațională, ei fiind acum chemați în 
ultimul moment la Universitatea din Timișoara, unde le vor fi decernate și lor premii din 
partea universității și vor face alegerea pentru opțiunea pe care o au în continuare la 
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urmarea cursurilor universităților pe care le aleg. Deci în următoarea ședință de consiliu vom 
avea festivitatea de decernare a acestor titluri de cetățean de onoare. 
 
     In sală a venit și domnul consilier județean Magheru Dan Adrian, astfel că 
numărul consilierilor prezenți este 31. 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Asociere 
între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin 
Consiliul Local Lupeni în vederea finanțării și organizării în comun a „Festivalului Tatiana 
Stepa”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei 
publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.  
  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Ivăniși Maria: 
  Domnule președinte, la acest punct nu pot să votez. Mă abțin de la vot. 
      Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Asociere între Județul Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local Lupeni în vederea 
finanțării și organizării în comun a „Festivalului Tatiana Stepa”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
Asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, 
prin Consiliul Local Lupeni în vederea finanțării și organizării în comun a „Festivalului 
Tatiana Stepa”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  componenței nominale a 
Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea  componenței nominale a Comisiei de evaluare a 
persoanelor adulte cu handicap a județului 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? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  componenței 
nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului Hunedoara: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
  Iovănescu Alin Cosmin: 
  Domnule președinte, vreau să se consemneze în procesul-verbal că nu 
particip la acest punct. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului 
public județean de persoane prin curse regulate speciale: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 și modificarea 
programului de investiții anexă la buget. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 și modificarea programului de investiții anexă la 
buget: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- 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 și virărilor 
de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 și modificarea 
programului de investiții anexă la buget, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și modificarea programului de investiții, anexă la 
buget, ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 
2018, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții 
aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara: 
    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). 
    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). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.11: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.12: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.13: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.14: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.15: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.16: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.17: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.18: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.19: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.20: 

- 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 2018, precum și modificarea programului de investiții, anexă 
la buget, ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VII. 
 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2018, precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
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     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara, 
pe anul 2018, virările de credite bugetare, precum și modificarea programului de investiții 
anexă la buget: 
    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 pe anul 2018, precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 
2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2018. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
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     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului 
Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2017, ca sursă de finanţare a 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2018: 
    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 judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 
2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2018, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 
Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții  „Reabilitare Casa de Cultură din 
Municipiul Hunedoara”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă raportul de avizare al 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
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     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiții  „Reabilitare Casa de Cultură din Municipiul 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). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și 
a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții  „Reabilitare Casa de Cultură din 
Municipiul Hunedoara”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind  modificarea  Programului de lucrări 
de  întreţinere şi reparaţii  drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă raportul de avizare al 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre privind  modificarea  Programului de lucrări de  întreţinere şi reparaţii  
drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018: 
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    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  modificarea  Programului de 
lucrări de  întreţinere şi reparaţii  drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XI. 
 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2018 – 2019. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara 
în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Hunedoara pentru anul şcolar 2018 – 2019: 
    Bobora Mircea Flaviu:  
     Art.1 se adoptă prin vot secret. Vă rog să faceți propuneri privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în consiliul de administrație al Centrului 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2018 – 2019. 
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  Ștaier Ioan Dumitru: 
   Domnule președinte, grupul consilierilor județeni PSD propune pe doamna 
Liță Daniela. 
  Mutulescu Marius: 
  Domnule președinte, grupul consilierilor liberali propune pe doamna consilier 
Armean Lenuța, profesor  la Liceul de Arte din Deva. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la exercitarea votului secret, 
apoi se trece la numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal, care este prezentat de 
doamna consilier Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta rezultă 
că au fost exprimate 31 voturi, din care 31 valabile, pentru doamna Liță Daniela au fost 
exprimate 19 voturi, iar pentru doamna Armean Lenuța au fost exprimate 12 voturi. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.  
    Următoarele articole se supun votului deschis: 
    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 desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2018 – 2019, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație  al  Centrului Școlar pentru 
Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” Hunedoara pentru anul şcolar 2018 – 2019. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Hunedoara 
în Consiliul de administrație  al  Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” 
Hunedoara pentru anul şcolar 2018 – 2019: 
    Bobora Mircea Flaviu:  
     Art.1 se adoptă prin vot secret. Vă rog să faceți propuneri privind desemnarea 
celor doi reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în consiliul de administrație al 
acestei școli. 
  Popa Mircea Marcel: 
  Eu vin cu următoarele propuneri din partea grupului PSD: Izele Larisa și 
Palaghia Georgeta, au făcut parte și anul trecut deci au experiență. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Mulțumesc domnul Popa. De la dumneavoastră? 
  Gherman Petre Lucian: 
  Domnule președinte, grupul consilierilor PNL are următoarele propuneri: 
Băloiu Maria – profesor la Colegiul ”Matei Corvin” și Mureșan Vasile – profesor la Colegiul 
Național ”Iancu de Hunedoara”. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la exercitarea votului secret, 
apoi se trece la numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal, care este prezentat de 
doamna consilier Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta rezultă 
că au fost exprimate 31 voturi, din care 31 voturi valabil exprimate, pentru  doamna Izele 
Larisa au fost exprimate 17 voturi, pentru  doamna Palaghia Georgeta au fost exprimate 18 
voturi,  pentru doamna Băloiu Maria au fost exprimate 14 voturi, iar pentru domnul Mureșan 
Vasile au fost exprimate 13 voturi. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.  
    Următoarele articole se supun votului deschis: 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație  al  Centrului Școlar pentru 
Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” Hunedoara pentru anul şcolar 2018 – 2019, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” 
Petroșani pentru anul şcolar 2018 – 2019. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara 
în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 
2018 – 2019: 
    Bobora Mircea Flaviu:  
     Art.1 se adoptă prin vot secret. Vă rog să faceți propuneri privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în consiliul de administrație al acestei 
școli. 
  Bălănesc Doinița Maria: 
  Domnule președinte, grupul de consilieri județeni PSD îl propune pe domnul 
Robert Humel - profesor la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Petroșani. 
  Mârza Florin: 
  Propunem pe domnul Butulescu Valeriu. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la exercitarea votului secret, 
apoi se trece la numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal, care este prezentat de 
doamna consilier Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta rezultă 
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că au fost exprimate 31 voturi,  din care 30 voturi valabil exprimate,  un vot nul, pentru 
domnul Humel Robert au fost exprimate 16 voturi, iar pentru domnul Butulescu Valeriu au 
fost exprimate 14 voturi. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.  
    Următoarele articole se supun votului deschis: 
    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 desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” 
Petroșani pentru anul şcolar 2018 – 2019, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIV. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ”Dimitrie 
Leonida” Petroșani pentru anul şcolar 2018 – 2019. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara 
în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru anul 
şcolar 2018 – 2019: 
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    Bobora Mircea Flaviu:  
     Art.1 se adoptă prin vot secret. Vă rog să faceți propuneri privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în consiliul de administrație al acestei 
școli. 
  Bălănesc Doinița Maria: 
  Domnule președinte, grupul de consilieri județeni PSD îl propune pe  domnul 
Ionică Cristian – director la SC Apa Serv Valea Jiului.  
  Mârza Florin: 
  Propunem pe domnul Cornea Claudiu. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la exercitarea votului secret, 
apoi se trece la numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal, care este prezentat de 
doamna consilier Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta rezultă 
că au fost exprimate 31 voturi, din care 31 voturi valabile, pentru domnul Ionică Cristian au 
fost exprimate 17 voturi, iar pentru domnul Cornea Claudiu au fost exprimate 14 voturi.  
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.  
    Următoarele articole se supun votului deschis: 
    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 desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ”Dimitrie 
Leonida” Petroșani pentru anul şcolar 2018 – 2019, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Energetic 
”Dragomir Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar 2018 – 2019. 
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara 
în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva 
pentru anul şcolar 2018 – 2019: 
    Bobora Mircea Flaviu:  
     Art.1 se adoptă prin vot secret. Vă rog să faceți propuneri privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în consiliul de administrație al acestei 
școli. 
  Suciu Ancuța Elena: 
  Da domnule președinte, grupul PSD propune pe doamna Ana Bulzan. 
  Armean Lenuța: 
  Si grupul de consilieri județeni PNL are o propunere și anume doamna Iolanda 
Iacob profesor la Colegiul Național ”Decebal” Deva. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la exercitarea votului secret, 
apoi se trece la numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal, care este prezentat de 
doamna consilier Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta rezultă 
că au fost exprimate 31 voturi, din care 31 voturi valabile,  pentru doamna Bulzan Ana au 
fost exprimate 17 voturi, iar pentru doamna Iacob Iolanda au fost exprimate 14 voturi. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.  
    Următoarele articole se supun votului deschis: 
    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 desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Energetic 
”Dragomir Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar 2018 – 2019, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVI. 
 

     Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Universitatea din Petroșani în 
vederea finanțării și organizării în comun a Simpozionului Internațional Multidisciplinar 
SIMPRO 2018, ediția a VIII-a. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de avizare al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei 
publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.   
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara și Universitatea din Petroșani în vederea finanțării și 
organizării în comun a Simpozionului Internațional Multidisciplinar SIMPRO 2018, ediția a 
VIII-a: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 30 voturi pentru și o abținere – Hirghiduși Ion. 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

S-a aprobat cu 30 voturi pentru și o abținere – Hirghiduși Ion 
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    Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 30 voturi pentru și o abținere - Hirghiduși Ion 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 30 voturi pentru și o abținere - Hirghiduși Ion 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 30 voturi pentru și o abținere - Hirghiduși Ion 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
Asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, 
prin Consiliul Local Lupeni în vederea finanțării și organizării în comun a „Festivalului 
Tatiana Stepa”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 30 voturi pentru și o abținere - 
Hirghiduși Ion. 
 
 

XVII. 
 

     Se prezintă proiectul  de hotărâre privind aprobarea proiectului, a acordului de 
parteneriat între U.A.T. Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie si 
U.A.T. Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea promovării și 
implementării în comun a  proiectului  ,,Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură 
“Alexandru Grozuță”, transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea 
străzii Dacilor în municipiul Orăștie ”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
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    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei 
publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.   
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat între U.A.T. 
Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie si U.A.T. Județul Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea promovării și implementării în comun a  
proiectului  ,,Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță”, 
transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor în 
municipiul Orăștie ”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect: 
    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). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a 
acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului 
Orăștie si U.A.T. Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea 
promovării și implementării în comun a  proiectului  ,,Reabilitarea și modernizarea Casei de 
Cultură „Alexandru Grozuță”, transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și 
reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăștie ”, precum și a cheltuielilor legate de acest 
proiect, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.106/2018 aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) 
și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea și 
modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea 
acesteia în centru cultural multifuncțional”din cadrul Proiectului „Reabilitarea și 
modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea 
acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor din Municipiul 
Orăștie”. 
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă raportul de avizare al 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.106/2018 aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea și modernizarea Casei de 
Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru 
cultural multifuncțional”din cadrul Proiectului „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură 
„Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural 
multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor din Municipiul Orăștie”: 
    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). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.106/2018 aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) 
și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea și 
modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea 
acesteia în centru cultural multifuncțional”din cadrul Proiectului „Reabilitarea și 
modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea 
acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor din Municipiul 
Orăștie”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
XIX. 

 
     Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.107/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și 
modernizare strada Dacilor din municipiul Orăștie, județul Hunedoara” din cadrul Proiectului 
„Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și 
transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor din 
Municipiul Orăștie”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă raportul de avizare al 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
       Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.107/2018 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare strada Dacilor din municipiul 
Orăștie, județul Hunedoara” din cadrul Proiectului „Reabilitarea și modernizarea Casei de 
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Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru 
cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor din Municipiul Orăștie”: 
    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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean nr.107/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare 
strada Dacilor din municipiul Orăștie, județul Hunedoara” din cadrul Proiectului „Reabilitarea 
și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și 
transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor din 
Municipiul Orăștie”, 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.108/2018 privind aprobarea devizului general centralizat pentru 
proiectul: „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul 
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Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional; reabilitarea și 
modernizare strada  Dacilor din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă raportul de avizare 
al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă raportul de avizare al 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă raportul de avizare al 
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele 
minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
       Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe articole, 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.108/2018 privind aprobarea devizului general centralizat pentru proiectul: „Reabilitarea și 
modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea 
acesteia în centru cultural multifuncțional; reabilitarea și modernizare strada  Dacilor din 
Municipiul Orăștie, județul 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? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.108/2018 privind aprobarea devizului general centralizat pentru 
proiectul: „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul 
Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional; reabilitarea și 
modernizare strada  Dacilor din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
 
 
       x 
     
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Cu aceasta trecem – dacă există - la punctul diverse. Vă rugăm. Da domnul 
Mârza. 
  Mârza Florin: 
  Trei probleme aș vrea domnul președinte, prima legată de avaria de la 
Orăștie. Consider că consiliul județean ar trebui să se implice în ceea ce s-a întâmplat la 
Orăștie, este o rușine națională cu siguranță și europeană ceea ce s-a întâmplat acolo. Vă 
spune un om care a lucrat peste 20 de ani în rețelele electrice din județul Hunedoara din 
care în jur de 10 ca director. Ca să se întâmple și să se extindă o astfel de avarie înseamnă 
că s-a trecut peste 3-4 protecții. Se poate întâmpla ca o protecție să nu lucreze, dar a doua, 
a treia ori ca să se ajungă la acea amploare și să ardă pur și simplu cablurile în pământ, 
asta înseamnă că acolo nu s-au făcut revizii, reparații de ani de zile, nu s-au făcut investiții, 
adică tocmai condițiile pe care ENEL și le-a asumat în contractul de privatizare. Există un 
sistem de măsură a calității serviciilor, există niște SLA-uri Service Level Agreement, iar 
ANRE ar trebui să penalizeze drastic distribuitorul de energie. Vă rog ca instituțional să aveți 
un punct de vedere în această situație. 
  Al doilea punct este legat de termoficarea Deva, respectiv Mintia și Paroșeni 
pentru Valea Jiului, după cum știți ambele sunt incerte și în ambele situații nu există 
alternativă pentru această iarnă. Consider că implicarea consiliului județean prin pârghiile 
administrative iar dumneavoastră împreună cu colegii din conducerea consiliului județean  și 
pe cale politică puteți să faceți în așa fel încât în această iarnă să nu avem un colaps al 
acestor servicii. Dacă în aceste zile nu se iau niște măsuri, să știți ca va fi prea târziu. La 
noapte în Petroșani vor fi -1 grad, iar termoficarea este departe de a se fi rezolvat scriptic 
pentru că faptic, paradoxal, se stă mult mai bine decât scriptic. 
  Cea de-a treia problemă pe care v-o supun atenției este legată de strategia 
energetică națională, joi a fost lansată în consultare publică, este pe site-ul Ministerului 
Energiei, acolo se fac niște referiri vagi și neangajante legate de continuarea producției de 
energie electrică și termică pe huilă, mă refer doar la această parte din strategie, de 
asemenea la viitorul Mintiei și a Paroșeniului. Aveți lângă dumneavoastră oameni care 
cunosc foarte bine situația, domnul Andronache și alții, vă rog să faceți ceva ca de la acea 
poveste înșirată în strategia energetică națională să ajungem la niște lucruri concrete cel 
puțin legate de această zonă și în prioritățile fanteziste în proporție de 50% -  cele cinci 
priorități - să se situeze Complexul Energetic Hunedoara. Mulțumesc. 
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  Bobora Mircea Flaviu: 
  Pentru că i-ați pronunțat numele, aveți ceva de spus domnul Andronache? 
  Andronache Daniel Costel: 
  Sigur că da domnul consilier exact cum ați spus și dumneavoastră sunt niște 
probleme care ne frământă și ne apasă zi de zi, nu cred că este o zi să nu discutăm 
problema celor două termocentrale și a exploatărilor miniere, noi am făcut niște propuneri 
Ministerului Energiei, să sperăm că vor fi luate în calcul și putem să vă promitem că facem 
tot ceea ce depinde legal de noi să nu lăsăm aceste unități în bătaia vântului. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Da domnul consilier referitor la punctele pe care le-ați menționat aici, sunt 
lucruri care trenează de ani de zile. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că vom face toate 
diligențele care sunt și legale dar și intervenții și încercări de a sensibiliza lumea pe aceste 
puncte sensibile dar spuneți că ați lucrat 10 ani în domeniul acesta înseamnă că ați avut și 
contact cu contractul de privatizare pentru energie electrică și vă dați seama cât de 
complicat este să intervenim noi la cel care a achiziționat, respectiv ENEL-ul toată treaba, 
dar toate diligențele le vom face. Termoficarea  din Deva și Mintia ne-a preocupat încă de 
anul trecut. Anul trecut dacă vă aduceți aminte am participat la o ședință în care ne-am spus 
punctul de vedere deși noi, consiliul județean, eram nu în tocmai miezul problemei, noi 
neavând pârghiile directe ca și consiliu județean dar ne-am expus punctul de vedere la  
întâlnirea de anul trecut la care ați participat și dumneavoastră. Si Deva și Mintia este și 
contituie în continuare o preocupare pentru ceea ce înseamnă termoficarea. Dacă la Deva 
lucrurile stau un pic mai bine, la Petroșani menționez că lucrurile trenează de mai multă 
vreme decât privatizarea ENEL-ului și sunt responsabilități pentru cei care nu au luat măsuri 
în ceea ce înseamnă mentenanța și realizarea unui flux normal de furnizare și încasare a 
energiei termice și știți mult mai bine decât mine cred ce s-a întâmplat în Valea Jiului. La 
strategia energetică națională, în toate întâlnirile pe care le-am avut, cum a menționat 
domnul Andronache, am venit cu propuneri care să vizeze funcționarea în continuare a 
capacităților de extracție a huilei și menționerea celor două termocentrale. Mai mult decât 
atât, anul trecut le-am arătat un studiu făcut de Banca Mondială cum că nu e nimic adevărat 
în ceea ce înseamnă stoparea peste tot în lume a producerii de energie electrică pe huilă, 
cu cifre. Sigur sunt lucruri la care nu vreau să mă angajez dând verdicte pentru că îmi 
depășesc atribuțiile și nu-mi place să-mi depășesc atribuțiile, dar vis-a vis de strategie ca și 
oameni care am fost mandați inclusiv de populația Văii Jiului să facem demersuri le-am 
făcut și le vom face în continuare. Mulțumesc mult. 
  Dacă nu mai sunt alte probleme, vă mulțumesc mult dar chestia asta cu 
studiul la producția energiei electrice pe huilă să știți că e foarte serios făcut, e făcut de 
Banca Mondială și atestă niște lucruri de excepție, mai mult decât atât în ultimele întâlniri că 
tot îmi vin în minte, în ultimele întâlniri pe care le-am avut am discutat despre posibilitatea și 
avem – cum să zic - și suportul inclusiv la nivelul Comisiei Europene pentru realizarea unei 
investiții teritoriale integrate în Valea Jiului. Noi am încercat toți din conducerea consiliului 
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județean să demonstrăm ce înseamnă investiție teritorială integrată ca fiind o soluție viabilă 
care cuprinde un ansamblu de problematici, nu rezolvarea punctuală a unor lucruri, faci o 
stradă, faci o șosea, dezvolți cinci cabane, nu,  investiția teritorială integrată înseamnă 
asumare politică în primul rând și după aceea un întreg ansamblu de studii care se fac tot cu 
consultanță de primă mână la nivel mondial. 
  Mârza Florin: 
   Da, trebuie să profităm de cele 30 de zile în care este în dezbatere, sigur 
avem un reprezentant din județul Hunedoara, pe Doru Vișan, dar trebuie ajutat și cred că va 
avea un cuvânt greu de spus Consiliul Județean Hunedoara pentru că, așa cum bine știți, 
Paroșeniul va trebui să preia distribuția de energie termică după modelul Mintiei cu Deva și 
sigur că să și încaseze ceea ce se furnizează. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Eu sunt convins că nu vă îndoiți nicio clipă de faptul că domnul Vișan ca și 
secretar de stat are tot suportul parlamentarilor din județul Hunedoara și nu numai și inclusiv 
al nostru, ce depinde de noi pentru treaba asta. Oricum vă mulțumesc pentru ridicarea 
problemelor și pe mine m-a înspăimântat faptul  cum să zic m-a speriat faptul că la Orăștie 
nu că a ars un transformator, că un SRA a fost distrus, ci faptul că a ars cablajul în subteran. 
  Mârza Florin: 
  Deci din 1984 de când eu m-am angajat în întreprinderea de rețele electrice 
nu a existat așa ceva. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Cine e majoritar în ceea ce înseamnă furnizare? 
  Mârza Florin: 
  Din cinci voturi în Consiliul de administrație, Fondul proprietatea și ministerul 
au două, ENEL-ul are trei, dar ANRE are un cuvânt de spus cu contractul în față. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Da. Bun dacă nu sunt alte probleme eu vă mulțumesc mult pentru participare. 
   Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările ședinței. 
 
 
    PRESEDINTE, 
     Mircea Flaviu Bobora   
             SECRETAR AL JUDETULUI,  

Mariana Daniela Bîrsoan 
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