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PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 8 octombrie 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, Chirilă Ioan Nicolaie, Ciodaru Iulian Dacian, Circo Aurel 
Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, 
Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Hodor Petru, Hojda Ion, 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 -  secretar al județului. 
  Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni: Frânc Oana 
Elisabeta, Gherman Petre Lucian, Hirghiduși Ion, Magheru Dan Adrian, 
Mârza Florin, Mutulescu Marius. 
    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 
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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 27 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 24 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 
(27). 
 
 

 
 
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 aprobarea proiectului „Modernizare, 
extindere și dotare – Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean 
de Urgență Deva”, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv 
specific 8.2, Operațiunea B, Apel de proiecte nr. P.O.R./2017/ 
8/8.1/8.2B/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și a documentației tehnico-economice pentru proiectul 
„Modernizare, extindere și dotare - Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență Deva”, Axa prioritară 8, Prioritatea de 
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Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apel de proiecte nr. 
P.O.R./2017/8/8.1/8.2B/1/7 regiuni; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 2018; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2018; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor  de Intervenții 
(DALI) pentru „Desființare platformă temporară de stocare a deșeurilor 
din municipiul Petroșani”; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unui 
contract de concesiune; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 
Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 
742A: Buceș - Dupăpiatră – Tarnița – lim.județ Alba, km 0+000 
(intersecție DN 74) – km 2+500 (intersecție DJ 705D)”; 
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Județului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Vest pentru Managementul Situațiilor de Urgență 
”ADIVEST”. 
    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 (27). 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Modernizare, extindere și dotare – Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva”, Axa prioritară 8, 
Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apel 
de proiecte nr.P.O.R./2017/8/8.1/8.2B/1/7 regiuni, precum și a 
cheltuielilor legate de acest proiect. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Modernizare, extindere și dotare – Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență Deva”, Axa prioritară 8, Prioritatea de 
Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apel de proiecte 
nr.P.O.R./2017/8/8.1/8.2B/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate 
de acest proiect: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 

4 
 



- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Modernizare, extindere și dotare – Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva”, Axa prioritară 8, 
Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apel 
de proiecte nr.P.O.R./2017/8/8.1/8.2B/1/7 regiuni, 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 (27). 
 
 
 

 
II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice 
pentru proiectul „Modernizare, extindere și dotare - Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva”, Axa prioritară 8, 
Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apel 
de proiecte nr. P.O.R./2017/8/8.1/8.2B/1/7 regiuni. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru 
proiectul „Modernizare, extindere și dotare - Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva”, Axa prioritară 8, 
Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apel 
de proiecte nr. P.O.R./2017/8/8.1/8.2B/1/7 regiuni: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice 
pentru proiectul „Modernizare, extindere și dotare - Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva”, Axa prioritară 8, 
Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, Apel 
de proiecte nr. P.O.R./2017/8/8.1/8.2B/1/7 regiuni, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (27). 
 
 
 

 
III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018. 
      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:  
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    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (27). 
 
 
 

 
IV. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2018. 
     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 Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2018:   
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2018, în 
ansamblul său:  

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (27). 
 
 
 

 
V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru „Desființare platformă temporară 
de stocare a deșeurilor din municipiul Petroșani”. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții (DALI) pentru „Desființare platformă temporară de stocare a 
deșeurilor din municipiul Petroșani”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
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    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru „Desființare platformă temporară 
de stocare a deșeurilor din municipiul Petroșani”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (27). 
 
 
 

 
VI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
prelungirii duratei unui contract de concesiune. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
duratei unui contract de concesiune: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 

9 
 



    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
prelungirii duratei unui contract de concesiune, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (27). 
 
 
 

 
VII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare DJ 742A: Buceș - Dupăpiatră – Tarnița – lim.județ Alba, 
km 0+000 (intersecție DN 74) – km 2+500 (intersecție DJ 705D)”. 
    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 
„Modernizare DJ 742A: Buceș - Dupăpiatră – Tarnița – lim.județ Alba, 
km 0+000 (intersecție DN 74) – km 2+500 (intersecție DJ 705D)”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiții „Modernizare DJ 742A: Buceș - Dupăpiatră – Tarnița – 
lim.județ Alba, km 0+000 (intersecție DN 74) – km 2+500 (intersecție 
DJ 705D)”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

10 
 



    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (27). 
 
 
 

 
VIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Județului Hunedoara în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul 
Situațiilor de Urgență ”ADIVEST”. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Județului Hunedoara în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul 
Situațiilor de Urgență ”ADIVEST”: 
    Bobora Mircea Flaviu:  
    Art.1 se adoptă prin vot secret. Vă rog să faceți propuneri 
privind desemnarea reprezentantului Județului Hunedoara în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru 
Managementul Situațiilor de Urgență ”ADIVEST”! 
    Staier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, grupul de consilieri județeni PSD îl 
propune pe domnul Rus I.Ioan. 
    Popescu Valentin: 
     Domnule președinte, grupul PNL îl propune pe domnul 
doctor Petrui Ioan Dorin. Este doctor în științe medicale și are o foarte 
laborioasă activitate medicală. A fost  directorul Casei de Asigurări de 
sănătate, iar actualmente este șeful Secției de pneumologie din 
Spitalul Județean de Urgență. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, vă mulțumesc, domnule consilier. Domnul Rus Ioan 
este consilier al președintelui Consiliului Județean Hunedoara și a mai 
fost în acest organism, în perioada cât a fost vicepreședinte al 
consiliului județean, deci cunoaște problematica de la ADI Vest. 
    Domnul consilier județean Rus Lucian Ioan nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 26. 
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    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 valabil 26 voturi, din care 17 pentru 
domnul Rus Ioan și 9 pentru domnul Petrui Ioan Dorin. 
    Următoarele articole se supun votului deschis: 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Județului Hunedoara în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul 
Situațiilor de Urgență ”ADIVEST”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (26). 
 
 
 
 

x 
 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor colegi, vă fac cunoscut faptul că ședința ordinară 
din luna octombrie va avea loc în data de 26, ultima zi de vineri a lunii. 
In situația în care vom avea de aprobat eventuale clarificări la proiectul 
de la Ulpia Traiana, pentru că astăzi a fost vizita în teren, vom mai face 
o ședință. 
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Trebuie să aprobăm DALI. 
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    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, trebuie să aprobăm DALI, în funcție de clarificările 
solicitate, în cinci zile de azi înainte. Sau poate o să fie zece și atunci îl 
punem pe ordinea de zi la ședința ordinară. O să vedem. Dar vreau să 
vă previn că s-ar putea să avem și o ședință de îndată pentru DALI de 
la Ulpia Traiana. Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi bună! 
 
 
 
 

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