JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 26 octombrie 2018

La ședință
sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu –
președintele Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel
Costel, Vasilescu Sorin Adrian– vicepreședinții 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, Frânc Oana
Elisabeta, Gherman Petre Lucian, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Hojda
Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, 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 –
consilieri județeni; Bîrsoan Mariana Daniela - secretarul județului.
Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni Magheru Dan
Adrian și Vlad Ovidiu.
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:
Bună dimineața, doamnelor și domnilor consilieri! Bună
dimineața, stimați invitați! Bună dimineața, doamnelor și domnilor din
media! Avem bucuria de a deschide lucrările acestei ședințeordinare cu
ceea ce înseamnă continuarea deciziei pe care am luat-o în ultima
ședință a consiliului județean, anume aceea de a decerna titlul de
cetățean de onoare al județului Hunedoara celor care, într-adevăr, au
făcut și vor face, cu certitudine, performanță la cel mai înalt nivel.
Este vorba de echipa ROBOTIX HUNEDOARA de la
Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu”, care a câștigat cele
mai importante cinci premii în cadrul competiției First Global Challenge
din Mexic. Elevii români au obținut cinci medalii de aur - dacă știu eu
bine, toate medaliile de aur – la a doua ediție a competiției globale de
robotică. La această competiție au participat 160 de echipe, în afară de
echipa ROBOTIX HUNEDOARA a colegiului Național „Traian Lalescu”,
care, prin performanță, a fost hors concours, câștigând tot ce se putea
câștiga. Deci 161 de țări au avut echipe în concurs și echipa din
Hunedoara a câștigat cele mai importante cinci premii ale acestei
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competiții.
Așa cum discutam cu stimații noștri colegi din echipă, dar și
cu coordonatorul echipei, e o bucurie să vedem performanța realizată
de tineri, performanța realizată într-o echipă – pentru că înalta
performanță nu se poate realiza individual. Si nu numai atât, îmbinarea
cunoștințelor, experienței și devotamentului domnului Mircea Nistor, fără
de care această performanță era cu mult mai greu de obținut.
Felicităm întreaga echipă, vă felicităm, domnule profesor, vă
felicităm pe voi, câștigătorii acestei competiții, vă asigurăm de tot
respectul nostru și de speranțele noastre de viitor în momentul în care
vă privimși vă vom monitoriza în continuare performanțele. Pentru că
această performanță nu a fost obținută la prima participare,
dumneavoastră având participări multiple și trecând și prin pozițiile
deosebit de onorante de loc trei, loc doi – lucru care arată că
îmbunătățirea fiind cuantificată de dumneavoastră ca și continuă, duce
la cea mai înaltă poziție a podiumului.
Clegilor mei din consiliul județean vreau să le mulțumesc în
mod deosebit, pentru că apreciază performanța, iar titlul de cetățean de
onoare al județului Hunedoara l-ați obținut cu unanimitate de voturi. Incă
o dată mulțumim și felicitări!
Acum o să-mi permit să înmânez, în numele consiliului
județean, fiecăruia dintre dumneavoastră, Diploma de cetățean de
onoare.
După înmânarea diplomelor:
Nistor Mircea:
Vă mulțumim pentru interesul pe care ni-l acordați. Vreau să
precizez că au mai fost medalii de aur în competiție, dar acelea au fost
medalii „mici”. Noi am câștigat cele mai importante trofee din vârful
competiției, o competiție mai largă, care presupune mai multe aspecte,
și premiile cele mari, faptul că am câștigat în teren finala competiției,
faptul că am avut cea mai bună prestație în materie de număr de puncte
și număr de victorii, acestea au fost recompensate. Iar cel mai mare
premiu al competiției „Albert Einstei Award”, se decernează pentru cea
mai bună performanță globală, inclusiv în ceea ce privește pregătirea
tehnică a echipei, felul în care s-a prezentat la jurizare și tot ce
înseamnă prestanță. Deci au mai fost premii, dar mai mici; noi le-am
luat pe cele mari.
Bobora Mircea Flaviu:
Incă o dată felicitări, domnule profesor! Săptămâna viitoare
ne vedem la Colegiul „Traian Lalescu” pentru definitivare și pentru a
cunoaște locația în care performanța a fost posibilă.
Popa Mircea Marcel:
Domnule președinte, vreau să spun câteva cuvinte și eu, în
calitate de inițiator al acestei hotărâri!
Dragă domnule profesior, dragi elevi, vă mulțumesc pentru
că mi-ați acceptat cererea de a iniția acest proiect de hotărâre!
Mulțumesc conducerii consiliului județean, care a avizat în mod favorabil
cererea și mulțumesc tuturor celor 33 de colegi, care au votat cu DA
această inițiativă și acest proiect de hotărâre.
Vedeți, acești copii au fost premiați de Consiliul Local al
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Municipiului Hunedoara, de consiliul județean, au fost chemați la
Univestitatea de Vest din Timișoara, dar la nivel central nu s-a făcut
absolut nimic deocamdată. Având în vedere că, deocamdată, Ministerul
Invățământului nu are ministru și un psd-ist de-al nostru, mai hâtru, că
așa suntem noi psd-iștii, zicea că parcă ministerul merge mai bine
acum, sper că, în momentul în care o să aibă ministru, să-și îndrepte
atenția și spre acești copii.
Dacă acești copii și această echipă și acest profesor
minunat ar fi fost în altă țară, vă dați seama ce ar însemna pentru acea
țară! Deci noi nu-i căutăm, dar surpriză! La Hunedoara vine
ambasadorul Statelor Unite, să viziteze castelul! Ba se duce și la
primărie, să povestească ce investitori o să vină la Hunedoara! Mira-maș! poate o să vine vreun buticar, care o să vândă pălării și mai știu eu
ce blugi și ciocate! Nu cred.
Vizita a fost cu scop precis: acești copii, liceul de informatică
„Traian Lalescu”! Acești copii vor fi urmăriți, adică monitorizați, cum se
vorbește acum, în termeni elevați, de toate serviciile. Nu știu dacă mulți
dintre dumneavoastră știți câți din cei care au fpsut parte din delegație lau însoțit pe ambasador la castel, câți l-au însoțit în primărie. Dar câți lau însoțit în curtea acestui liceu, care prezenta importanță pentru dânșii!
Câți tineri cu ochelari frumoși, care văd și înregistrează tot, au coborât
din mașini, cu handsfree-urile în urechi! Pentru ce? Pentru acești copii!
Dragi copii, încă o dată vă felicit și îl felicit pe domnul
profesor. Domnul profesor v-a urcat pe un piedestal. Dumneavoastră de
aici vă veți lua zborul. Si fiți siguri că, dacă activitatea dumneavoastră,
tot ce faceți dumneavoastră, va fi favorabil lor, celor care vă urmăresc,
vă monitorizează, veți primi burse, veți fi chemați, aripile vă sunt puse,
zborul vă va fi liber.
Incă o dată, vă felicit în numele colegilor mei. Si cred că toți
colegii mei, toți cei 33, sunt de acord că ceea ce ați făcut
dumneavoastră pentru liceul dumneavoastră, pentru municipiul
Hunedoara, pentru județ și pentru țară, ceea ce prea puțini își dau
seama, este un lucru deosebit. Vă felicit a trei suta mia oară! Meritați
stima mea, iar domnul profesor merită să-mi scot pălăria de fiecare dată
când îl întâlnesc în oraș. Multă sănătate și succes în activitatea
dumneavoastră!
Vă rog frumos, dragi colegi, onorat prezidiu, să mă scuzați!.
Mă simțeam nevoit să spun sceste lucruri.
Bobora Mircea Flaviu:
Mulțumim domnului consilier, și pentru inițiativă, dar și
pentru cuvintele deosebit de frumoase și emoționante pe care le-a spus!
Si încă o dată, felicitări, domnule profesor, cât și echipei
dumneavoastră!
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 31 consilieri, potrivit
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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
de îndată din data de 18 octombrie 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 (31).

x
Bobora Mircea Flaviu:
Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul ordinii
de zi, așa cum a fost el publicat:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la
SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;
• Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui imobil din
domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Județului
Hunedoara;
• Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unor
spații imobiliare aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Asociere între
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara în vederea finanțării și
organizării în comun a programului de Tabere „ARC” CENTENAR, ediția
2018;
• Proiect de hotărâre privind utilizarea de la bugetul Județului
Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor
desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2018;
• Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe
secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul III 2018;
• Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului
împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul
III 2018;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 și modificarea
programului de investiții anexă la buget;
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• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri
și cheltuieli pe anul 2018 ale unor instituții publice aflate în subordinea
și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva
pe anul 2018 și modificarea programului de investiții anexă la buget;
• Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2018 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.
Petroșani;
• 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;
• Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate
speciale;
• Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Hunedoara nr.8/2017;
• Proiect de hotărâre privind revocarea și numirea unui reprezentant al
Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de conducere al Agenției de
Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara;
• Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic
„Ovid Densușianu” Călan pentru anul şcolar 2018 – 2019;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de
proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 667A: Ohaba
de sub Piatra - Nucșoara - Cabana Pietrele – km 14+050 – km 16+800”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de
proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 668A:
Streisângiorgiu(DJ668) – Chitid – Boşorod – Luncani – Târsa – Costești
(DJ 705A) – km 12+410 – km 15+410”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de
proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 687F: Teliucu
Superior – Govăjdia - Lelese (tronson 10+800 - 13+410, tronson 14+000
- 14+600, tronson 15+050 - 15+500)”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de
proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 705D: Bozeș
(DJ 705) – Băcâia - lim.jud.Alba - lim.jud.Alba – Stănija - Buceș(km 33+
100 - 34+900)”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de
proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 705G: DN7 –
Romos - Romoșel km 11+500 – km 12+290”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de
proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 706B: Luncoiu
de Jos – Stejărel – Luncșoara – Dumești - Sârbi(DJ 706) – km 3+800 –
km 5+827”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de
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proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 707E: Burjuc
(DN 7) - Tisa(DJ 707A) – km 0+000 – km 1+100”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de
proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 709F:
Slătinioara(DN 7A) - Cabana Rusu - Masivul Parâng – km 10+325 – km
12+600”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de
proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 710: DN7 Aurel Vlaicu - Gelmar – km 2+100 – km 4+950”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de
proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 761B: Bârsău –
Nojag – Vărmaga – Banpotoc - DJ107A – km 6+140 – km 10+650”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a
circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe perioada
iernii 2018-2019;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general revizuit
pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 687, Sântuhalm –
Hunedoara - Călan, km.13+050 – km.22+791”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general revizuit
pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 709F DN7A - Cabana
Rusu - Masivul Parâng km.6+600 – km.10+325”.
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 a fost aprobată cu unanimitate de voturi (31).
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 aprobarea majorării
capitalului social la SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL.
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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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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării
capitalului social la SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL:
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
majorării capitalului social la SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL, în
ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea de
transmitere a unui imobil din domeniul public al Municipiului Deva în
domeniul public al Județului 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
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urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi
gospodărirea resurselor naturale.
Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă
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 solicitarea de transmitere a
unui imobil din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public
al Județului Hunedoara:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța nu participă la
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul de voturi
exprimate la acest punct este 30.
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 solicitarea de
transmitere a unui imobil din domeniul public al Municipiului Deva în
domeniul public al Județului Hunedoara, în ansamblșul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea modului
de administrare a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al
Județului 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,
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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 stabilirea modului de
administrare a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al
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 privind
stabilirea modului de administrare a unor spații imobiliare aparținând
domeniului public al Județului Hunedoara, în ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).
IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
Acordului de Asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean
Hunedoara și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara în
vederea finanțării și organizării în comun a programului de Tabere
„ARC” CENTENAR, ediția 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 Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
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Doamna consilier 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
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara în vederea
finanțării și organizării în comun a programului de Tabere „ARC”
CENTENAR, ediția 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).
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).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Acordului de Asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean
Hunedoara și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara în
vederea finanțării și organizării în comun a programului de Tabere
„ARC” CENTENAR, ediția 2018, în ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).
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V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea de la
bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării
acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind utilizarea de la bugetul
Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se
vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 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).
Art.3:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.4:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea de la
bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării
acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2018, în
ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și
aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean
Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe
trimestrul III 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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea
execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul III
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).
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?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și
aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean
Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe
trimestrul III 2018, 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 analiza și
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului
Județean Hunedoara pe trimestrul III 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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea
execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean
Hunedoara pe trimestrul III 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 analiza și
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului
Județean Hunedoara pe trimestrul III 2018, în ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
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(31).

VIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 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 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?
• 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
virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe
anul 2018 și modificarea programului de investiții anexă la buget:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).
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IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unor
instituții publice 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 ale unor instituții publice
aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara:
Domnul consilier județean Mutulescu Marius nu participă la
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 30.
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).
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).
Art.6:
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• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.7:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unor
instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean
Hunedoara, în ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(30).

X.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor
de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului
Județean de Urgență Deva 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 virărilor de
credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean
de Urgență Deva pe anul 2018 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?
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• 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
virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului
Județean de Urgență Deva 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).

XI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. APA SERV
VALEA JIULUI S.A. Petroșani.
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 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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.
Petroșani:
Art.1:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
• 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 rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. APA SERV
VALEA JIULUI S.A. Petroșani, 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 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.
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:
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Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

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

XIV.
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Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri
județene 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 întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe 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 modificarea
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri
județene pe anul 2018, 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 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.8/2017.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă
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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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.8/2017:
Bobora Mircea Flaviu:
Vă rog să faceți propuneri privind desemnarea unui
reprezentant al CJH în Comisia paritară pentru asigurarea propunerilor
de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii
regulate și de atribuire a licențelor de traseu pentru traseele regulate
județene.
Staier Ioan Dumitru:
Grupul consilierilor județeni PSD îl propune pe domnul
vicepreședinte Andronache Daniel Costel.
Popescu Valentin:
Avem și noi o propunere. Din partea grupului PNL îl propune
pe domnul Chirilă Ioan Nicolaie.
După consemnarea propunerilor, se procedează la
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna Dunca
Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta rezultă că
au fost exprimate valabil 31 voturi, din care 18 voturi pentru domnul
Andronache Daniel Costel și 13 voturi pentru domnul Chirilă Ioan
Nicolaie.
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 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.8/2017, în
ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).
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XVI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind revocarea și
numirea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în
Consiliul de conducere al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a
Județului Hunedoara.
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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind revocarea și numirea unui
reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de
conducere al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului
Hunedoara:
Bobora Mircea Flaviu:
Primele două articole se adoptă prin vot secret.
Art.1 se referă la revocarea doamnei Corina Popa.
Se procedează la exercitarea votului secret, apoi se trece la
numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal, care este prezentat
de doamna Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din
acesta rezultă că au fost exprimate valabil 31voturi, din care 31 pentru
revocarea doamnei Popa Corina.
Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
La art.2 vă rog să faceți propuneri pentru numirea noului
reprezentant al CJH în Consiliul de conducere al ADEH!
Rus Lucian Ioan:
Domnule președinte, permiteți-mi ca, din partea grupului
consilierilor PSD să fac o propunere: domnul Pop Mihai, informatician în
cadrul Consiliului Județean Hunedoara.
Stănescu Vetuța:
Grupul consilierilor liberali face următoarea propunere:
Simon Ionuț - antreprenor, consilier județean și colegul nostru cu
experiență și viziune privind dezvoltare județului.
Bobora Mircea Flaviu:
In ce-l privește pe Pop Mihai, aș adăuga eu la prezentarea
bine făcută de domnul consilier Rus, este unul din cei care ne-a ajutat și
ne ajută în continuare pentru punerea la punct și trecerea cu succes a
proiectului e-guvernare. Am vrut să explic treaba asta pentru că e o
achiziție mai recentă, pentru care unii își asumă vinovăția.
După consemnarea propunerilor, se procedează la
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna Dunca
Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta rezultă că
au fost exprimate valabil 31 voturi, din care 18 pentru Pop Mihai și 13
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pentru domnul Simon Ionuț.
Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre.
Ultimele trei articole se adoptă prin vot deschis:
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).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind revocarea și
numirea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în
Consiliul de conducere al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a
Județului Hunedoara, în ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XVII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de
Administraţie al Liceului Tehnologic „Ovid Densușianu” Călan 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
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Administraţie al Liceului Tehnologic „Ovid Densușianu” Călan pentru
anul şcolar 2018 – 2019:
Bobora Mircea Flaviu:
Art.1 se adoptă prin vot secret. Vă rog să faceți propuneri
pentru desemnarea unui reprezentant al CJH în Consiliul de
administrație al liceului!
Suciu Ancuța Elena:
Domnule președinte, grupul PSD o propune pe doamna
Erika Brebenar, salariat al Consiliului Judțean Hunedoara.
Popescu Valentin.
Domnule președinte, permiteți-mi ca, din partea grupul PNL,
să o propun pe doamna profesor de fizică Ocolișan Dorica.
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 un număr de 30 voturi, din care 17
pentru Brebenar Erica și 13 pentru Ocolișan Dorica.
Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
Ultimele două articole se adoptă prin vot deschis:
Art.2:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30 – domnul consilier
Antal Liviu Marius lipsește temporar din sala de ședințe).
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 Liceului Tehnologic „Ovid Densușianu” Călan pentru
anul şcolar 2018 – 2019, 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 privind aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 667A: Ohaba de sub Piatra - Nucșoara - Cabana
24

Pietrele – km 14+050 – km 16+800”.
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 aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 667A: Ohaba de sub Piatra - Nucșoara - Cabana
Pietrele – km 14+050 – km 16+800”:
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
notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 667A: Ohaba de sub Piatra - Nucșoara - Cabana
Pietrele – km 14+050 – km 16+800”, în ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XIX.
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Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 668A: Streisângiorgiu(DJ668) – Chitid – Boşorod –
Luncani – Târsa – Costești(DJ 705A) – km 12+410 – km 15+410”.
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 aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 668A: Streisângiorgiu(DJ668) – Chitid – Boşorod –
Luncani – Târsa – Costești(DJ 705A) – km 12+410 – km 15+410”:
Art.1:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.3:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.4:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 668A: Streisângiorgiu(DJ668) – Chitid – Boşorod –
Luncani – Târsa – Costești(DJ 705A) – km 12+410 – km 15+410”, în
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ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior – Govăjdia - Lelese (tronson 10
+800 - 13+410, tronson 14+000 - 14+600, tronson 15+050 - 15+500)”.
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 aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior – Govăjdia - Lelese (tronson 10
+800 - 13+410, tronson 14+000 - 14+600, tronson 15+050 - 15+500)”:
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
„Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior – Govăjdia - Lelese (tronson 10
+800 - 13+410, tronson 14+000 - 14+600, tronson 15+050 - 15+500)”,
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în ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XXI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 705D: Bozeș(DJ 705) – Băcâia - lim.jud.Alba lim.jud.Alba – Stănija - Buceș(km 33+100 - 34+900)”.
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 aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 705D: Bozeș(DJ 705) – Băcâia - lim.jud.Alba lim.jud.Alba – Stănija - Buceș(km 33+100 - 34+900)”:
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
„Modernizare DJ 705D: Bozeș(DJ 705) – Băcâia - lim.jud.Alba lim.jud.Alba – Stănija - Buceș(km 33+100 - 34+900)”, în ansamblul său:
• Cine este pentru?
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• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XXII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 705G: DN7 – Romos - Romoșel km 11+500 – km 12+
290”.
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 aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 705G: DN7 – Romos - Romoșel km 11+500 – km 12+
290”:
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
„Modernizare DJ 705G: DN7 – Romos - Romoșel km 11+500 – km 12+
290”, în ansamblul său:
• Cine este pentru?
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• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XXIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel – Luncșoara –
Dumești - Sârbi(DJ 706) – km 3+800 – km 5+827”.
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 aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel – Luncșoara –
Dumești - Sârbi(DJ 706) – km 3+800 – km 5+827”:
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
„Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel – Luncșoara –
Dumești - Sârbi(DJ 706) – km 3+800 – km 5+827”, în ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XXIV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 707E: Burjuc(DN 7) - Tisa(DJ 707A) – km 0+000 – km
1+100”.
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 aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 707E: Burjuc(DN 7) - Tisa(DJ 707A) – km 0+000 – km
1+100”:
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
„Modernizare DJ 707E: Burjuc(DN 7) - Tisa(DJ 707A) – km 0+000 – km
1+100”, în ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
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(31).

XXV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 709F: Slătinioara(DN 7A) - Cabana Rusu - Masivul
Parâng – km 10+325 – km 12+600”.
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 aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 709F: Slătinioara(DN 7A) - Cabana Rusu - Masivul
Parâng – km 10+325 – km 12+600”:
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
„Modernizare DJ 709F: Slătinioara(DN 7A) - Cabana Rusu - Masivul
Parâng – km 10+325 – km 12+600”, în ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).
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XXVI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 710: DN7 - Aurel Vlaicu - Gelmar – km 2+100 – km 4+
950”.
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 aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 710: DN7 - Aurel Vlaicu - Gelmar – km 2+100 – km 4+
950”:
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
„Modernizare DJ 710: DN7 - Aurel Vlaicu - Gelmar – km 2+100 – km 4+
950”, în ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).
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XXVII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 761B: Bârsău – Nojag – Vărmaga – Banpotoc DJ107A – km 6+140 – km 10+650”.
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 aprobarea notei
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 761B: Bârsău – Nojag – Vărmaga – Banpotoc DJ107A – km 6+140 – km 10+650”:
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
„Modernizare DJ 761B: Bârsău – Nojag – Vărmaga – Banpotoc DJ107A – km 6+140 – km 10+650”, în ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).
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XXVIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea închiderii
temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe
perioada iernii 2018-2019.
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 aprobarea închiderii
temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe
perioada iernii 2018-2019:
Art.1:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.3:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
închiderii temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri
județene pe perioada iernii 2018-2019, în ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
().
35

XXIX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului
general revizuit pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 687,
Sântuhalm – Hunedoara - Călan, km.13+050 – km.22+791”.
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 aprobarea devizului general
revizuit pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 687, Sântuhalm –
Hunedoara - Călan, km.13+050 – km.22+791”:
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
devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ
687, Sântuhalm – Hunedoara - Călan, km.13+050 – km.22+791”, în
ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).

XXX.
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Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului
general revizuit pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 709F
DN7A - Cabana Rusu - Masivul Parâng km.6+600 – km.10+325”.
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 aprobarea devizului general
revizuit pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 709F DN7A Cabana Rusu - Masivul Parâng km.6+600 – km.10+325”:
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
devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ
709F DN7A - Cabana Rusu - Masivul Parâng km.6+600 – km.10+325”,
în ansamblul său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).
x
Toma Florian:
Domnule președinte, două sunt problemele pe care vreau să
le aduc în atenția dumneavoastră și
a colegilor noștri. In luna iunie
2018, acest for a adoptat o hotărâre prin care aprobam confecționarea
și montarea a trei catarge suport aniversare 100 de ani de la Marea
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Unire, asociindu-ne cu unitățile administrativ-teritoriale Brad, Simeria și
Orăștie și alocând o sumă extrem de generoasă pentru acest obiectiv,
respectiv 533.917 lei, adică, în bani vechi, peste 5 miliarde, incluzând
aici și TVA.
Desigur că, din punct de vedere legal, în situația în care
acești bani nu sunt cheltuiți, ei nu se pierd, ci intră în excedentul
bugetului nostru. Dar, la începutul anului viitor, s-ar putea să vină un
prea-iubit fiu al Teleormanului și să ne spună, ca și în acest an, că
jumătate din excedentul bugetului județului va rămâne la bugetul
național, pierzând, în acest fel, oportunitatea de a folosi banii respectivi
în alte zone, unde ducem așa de mare lipsă de resurse financiare.
Desigur că, fiind mult mai atent la trafic în această perioadă,
nu am observat organizarea de șantier sau demararea lucrărilor. S-ar
putea să mă înșel. Din acest motiv, aș dori să ne informați pe noi,
consilierii județeni, dar și pe cei care se uită la noi și ne urmăresc în
direct la televiziunile care transmit această ședință, cu privire la stadiul
acestor lucrări.
Cea de-a doua problemă. Ni s-a transmis consilierilor
județeni Decizia nr.21/2018 a Camerei de Conturi Hunedoara, care – la
punctul patru – constată că nu au fost urmărite și încasate în termenul
legal de prescripție, creanțe bugetare în sumă de 663.350,58 lei.
Camera de conturi vă trasează dumneavoastră o dispoziție, în care
spune: „președintele Consiliului Județean Hunedoara, în calitate de
ordonator principal de credite, va dispune luarea tuturor măsurilor
legale, în vederea încasării veniturilor bugetului local reprezentând
vărsăminte repartizate de SC Drumuri și Poduri SA bugetului local din
profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit”.
Care este rugămintea noastră? În 9 martie 2017 am
desemnat - sau o parte dintre noi, că eu nu am participat la această
desemnare sau nu am votat această desemnare – un anume domn,
Gheorghe Cristian Matieș, pe care - și la vremea respectivă, și acum
spun același lucru – nimic nu-l recomandă să fie administrator special al
SC Drumuri și Poduri SA în faliment, decât calitatea de fin al
președintelui organizației județene PSD; nu are nici o calitate pentru a
deține această funcție.
In cele douăzeci de luni de mandat - pentru că a avut o
remunerație de 3.000 lei pe lună – a luat 60.000 lei acest domn. Apelul
nostru către dumneavoastră este ca acest domn, Gheorghe Cristian
Matieș, să vină aici, în fața noastră, nu cu un raport scris - nu-mi trebuie
mie un raport privilegiat pe care să-l transmită consilierului Toma - ci să
prezinte consiliului județean, să prezinte hunedorenilor care ne
urmăresc în aceste ședințe, ce s-a întâmplat în mandatul său de 20 de
luni la această societate – SC Drumuri și Poduri SA în faliment și cum
vede domnia sa punerea în aplicare a Deciziei nr.21 a Camerei de
Conturi Hunedoara. Deci dorim prezența acestui domn aici. Pentru
60.000 lei, măcar să-l vedem cum arată! Pentru că nu am avut onoarea
de a-l cunoaște și a ne explica care sunt calitățile care l-au recomandat
pentru această funcție. Așteptăm luna noiembrie, să-l avem în mijlocul
nostru.
Hojda Ion:
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Domnule președinte, vreau să mulțumesc conducerii
consiliului județean și tuturor colegilor consilieri județeni, pentru
aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru
modernizarea DJ710 Aurel Vlaicu – Gelmar. Importanța modernizării
acestui drum? In primul rând, va facilita transportul elevilor din Aurel
Vlaicu, care învață la Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza” din
Geoagiu, prin scurtarea traseului cu aproximativ 10 km față de actualul
traseu DN7 – DJ705. Vă mulțumesc în calitate de locuitor al comunei
Gelmar, iar ca și consilier județean îmi doresc ca toate drumurile din
județ să fie modernizate și să circulăm în condiții de siguranță.
Chirilă Ioan Nicolaie:
Domnule președinte, stimați colegi, două lucruri vreau să vă
aduc la cunoștință. Incep cu primul: faptul că iarna ne bate la ușă. Este
și doamna director aici și aș vrea să ne facă o informare despre ce
măsuri se iau și dacă s-au luat măsurile necesare pentru drumurile
județene, vizavi de materialul antiderapant, depozitarea lui, ca să nu
ajungem în situația în care să ne trezim că întâmpinăm probleme sau
dificultăți. De asemenea, în discuția cu domnul administrator și cu
dânsa, am intrat în posesia unui document în care sunt timpii de reacție
pentru diferite situații, în funcție de categoria drumului. Am marea
rugăminte să facem în așa fel încât să scurtăm acești timpi, deoarece
cu cât intervenim mai repede, cu atât este mai benefic.
In al doilea rând, am rugămintea – de vreo douăsprezece
luni discutăm acest lucru; am discutat și cu domnul Andronache, acum
și cu domnul Avram – vă fac invitația să veniți la fața locului la Ghelari,
unde sunt peste douăzeci de gospodării unde nu pot să ajungă
salvările, nu pot să ajungă pompierii, nu pot să ajungă mașini care să
intervină în situații de urgență. Vă rog să facem tot posibilul ca să ne
implicăm și să rezolvăm aceste situații.
Si, ca bonus, mă bucură nespus de mult faptul că în cele din
urmă s-a găsit soluția pozitivă pentru municipiul Hunedoara - mă refer la
casa de cultură – pentru a începe lucrările de reabilitare și modernizare
a acesteia. După opt ani de zile, în fine, sper să se și finalizeze cât mai
repede. Mulțumesc.
Stănescu Vetuța:
In urmă cu câteva zile am intrat în posesia documentului
redactat de conducerea consiliului județean referitor la cele două
proiecte de hotărâre pe care le-am inițiat noi, consilierii PNL, referitor la
costurile pe care le au cei doi operatori cu apa pluvială. Din răspunsul
dumneavoastră este clar că sunteți interesați de determinarea costurilor
reale, pentru că determinarea costurilor reale se reflectă în buzunarul
fiecărui cetățean al județului Hunedoara plătitor de apă și canal. E
perfect. Presupun că până la finele anului vom avea o determinare reală
a acestor costuri. In momentul în care vom avea o determinare reală a
acestor costuri, vă rog să aveți în vedere al doilea proiect de hotărâre,
prin care am sugerat să vedem care este întinderea cheltuielilor pe care
le are populația județului Hunedoara și să încercăm preluare lor de
consiliul județean. Mulțumesc pentru răspuns, este perfect.
Al doilea punct este unul pe care vreau să-l abordez mai
degrabă administrativ. Pe site-ul consiliului județean, fiecare ședință de
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consiliu județean este postat printr-un link. O să vă rog frumos să nu
mai ștergeți ședințele anterioare, pentru că de foarte multe ori avem
nevoie de documentele care au stat la baza luării unor hotărâri ale
consiliului județean. De exemplu, în acest moment nu mai sunt date
decât despre ședința de îndată de luna asta și ședința ordinară de azi.
Nu avem nici un fel de detalii despre ședințele anterioare. O să vă rog
frumos să le lăsați acolo, pentru că sunt utile pentru fiecare dintre noi, în
momentul în care vrem să avem acces la informații. Mulțumesc.
Bobora Mircea Flaviu:
Mihai, ți-ai notat? Nu-i aici? Să-i spuneți să vin la mine! Iar
vizavi de apa pluvială, poftiți, domnule dpmnule administrator!
Avram Costel:
Eu cred că din răspunsul pe care l-ați primit ați văzut că cele
două societăți comerciale – ApaProd și ApaServ – au făcut adrese către
Asociația Română a Apei. De acolo au primit răspuns că Facultatea de
Hidrotehnică de la București sau Timișoara va face acest lucru. In
sensul acesta, cele două conduceri ale ApaProd și ApaServ au început
demersuri pentru a face aceste studii, numai că, până la urmă, prețul
final trebuie aprobat de ANRSC. Iar după ce vom avea toate aceste
date, vom veni în fața dumneavoastră și, dacă consiliul județean va
aproba în plen, este un lucru foarte bun. Si trebuie văzut exact de ce
numai consiliul județean - pentru că consiliul județean are și drumurile
județene - de ce nu și consiliile locale. Trebuie găsită și o limită maximă
în care pot fi ajutați cetățenii din județul Hunedoara. Dar eu sper că,
până la sfârșitul anului, până în luna decembrie, vom primi de la cele
două societăți datele pe care dumneavoastră le-ați cerut și apoi vom
vedea exact ce vom face.
Bobora Mircea Flaviu:
In primul rând, vreau să mulțumesc celor care au avut
aprecieri vizavi de activitatea consiliului județean, pentru atenționarea
pe care unii au făcut-o vizavi de ceea ce înseamnă pregătirile de iarnă și trebuie să vă spun că de săptămâna trecută am început discuții cu
companiile de drumuri și așa s-a născut prioritizarea aceasta cu timpii și o să avem în vedere solicitarea dumneavoastră. Mai mult, vreau să
mulțumesc celor care au adus critici la adresa consiliului județean și nu
o să încerc să justific, ci să discutăm problemele ridicate într-un mod
constructiv.
E o propunere bună pe care o faceți, domnule consilier
Toma, și reprezentantul consiliului județean nu de zece luni, de
douăzeci de luni, de un an, de doi, de trei, de patru, trebuie să facă
această raportare, ci trebuie să încercăm să intrăm în normalitate și să
analizăm toată perioada în care s-a exercitat acest gen de mandat
vizavi de drumurile județene. Drumurile județene sunt o problemă în
care sunt încă multe lucruri de clarificat și acesta este și motivul pentru
care domnul lichidator, conform legii, este factotum în tot procesul
acesta. Si o să vă devansez puțin propunerea dumneavoastră cu
solicitarea ca inclusiv lichidatorul să vină și să împărtășească câte ceva
din punctele de vedere din activitatea pe care au avut-o cei care au fost
desemnați să reprezinte consiliul județean.
Referitor la primul punct, iarăși l-aș fi privit obiectiv, dacă nu
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ați fi atins în anul centenarului o parte din regiunile României, vorbind de
sudul țării. Si voiam să vă amintesc, tot legat de centenarul României,
că înainte de 1918, din zona de sud a țării a plecat cineva care a
realizat în 1601 unificarea Tărilor Române. Dar asta e o chestie cu iz
istoric.
Ca să revenim la zilele noastre, vreau să vă spun că,
împreună cu executivul consiliului județean - și îmi asum chestia asta –
am decis să venim în fața dumneavoastră și să soliticăm o aprobare pe
ceea ce înseamnă construcția... dacă aș fi răutăcios mi-aș aduce aminte
de construcția unor obiective de care să atârne ceva, dar nu vreau să fiu
răutăcios. Așa că am decis să venim în fața dumneavoastră să vă
solicităm aprobarea pentru treaba asta. Asta se întâmpla în luna iulie.
Luna iulie și toate lunile acestea am fost preocupați în mod deosebit - și
dumneavoastră cred că ați sințit-o în hotărârile pe care le-am propus
deliberării – am fost preocupați de echilibrarea bugetului, în așa fel încât
să răspundem unor situații de priorități. De aceea, același executiv al
consiliului județean s-a hotărât să folosim banii neștiind ce urmează în
octombrie, noiembrie, decembrie, plus că a durat foarte mult partea de
proiectare, și nu în ultimul rând noi am venit cu propunere în consiliu să
construim cele trei edificii în anul centenarului.
Stănescu Vetuța:
Peste două luni se termină anul centenarului.
Bobora Mircea Flaviu:
NU, doamna Stănescu, anul centenarului începe la 1
decembrie 2018 și se termină la 1 decembrie 2019. Deci anul
centenarului începe peste o lună și se finalizează la 1 decembrie 2019.
Stănescu Vetuța:
Domnule președinte, să înțeleg că aceste catarge, aceste
edificii, le vom monta în 2019.
Bobora Mircea Flaviu:
Stați o secundă! Am decis ca fiind posibil, fără riscul de a fi
luați, de nici un personaj istoric sau mai puțin istoric banii aceștia, să
acoperim eventualele necesități pe protecția copilului, pe asistență
socială, pe ceea ce înseamnă educație, școli și așa mai departe.
Toma Florian:
Deci veniți exact cu ce am cerut noi atunci. Noi am cerut
atunci lucvrul acesta.
Bobora Mircea Flaviu:
Domnule Toma, dacă dumneavoastră credeți că pe mine mă
deranjează să vin cu o propunere bună a dumneavoastră, vă înșelați
amarnic! Eu nu sunt atât de deștept încât să găsesc toate soluțiile din
toate domeniile, ca fiind cele mai bune. Asta-i și motivația pentru care
ne întâlnim o dată sau de mai multe ori pe lună. Si de ce e bună situația
asta? Ca să nu lăsăm fără catarge zonele pe care le-am fixat, îmi permit
să-mi asum în fața dumneavoastră responsabilitatea achiziționării pe
mobilier stradal a trei catarge standardizate, pe care le vom monta în
așa fel încât la 1 decembrie să fie în locațiile pe care le-am solicitat în
luna iulie. Eu vă mulțumesc și vă rog mult să încercați să fiți obiectivi și
să ...
Stănescu Vetuța:
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Extrem de obiectivi suntem, domnule președinte. Dar
permiteți-mi să vă spun niște lucruri tehnice, pe care dumneavoastră leați omis. Cele trei catarge se găsesc pe lista de investiții a consiliului
județean. Deci în acest moment nu mai puteți să le mutați de acolo; știm
cu toții că data de 30 octombrie este termenul limită de modificare a
listei de investiții. Deci ceea ce-mi povestiți dumneavoastră cum vom lua
banii să-i mutăm și să-i punem la DGASPC sau am echilibrat nevoile
județului ...
Bobora Mircea Flaviu:
Nu. Avum vreți să mă găsiți vinovat cu ceva.
Stănescu Vetuța:
Nu vă găsesc vinovat. Dar din punct de vedere tehnic, ceea
ce ați spus nu corespunde realității financiare.
Bobora Mircea Flaviu:
Ori eu vorbesc prea mult, ori nu au răbdare să mă asculți.
Stănescu Vetuța:
Vă ascult. Si apoi o să vă rog frumos să mă lăsați să
intervin.
Bobora Mircea Flaviu:
Ca să te contrazic că nu am discutat omițând probleme
tehnice, am discutat cu directorul economic treaba asta și i-am spus că
pornim cu excedent mai mare anul 2019. Pentru ce? Inclusiv pentru
investiții, pentru lucrări pe care le avem de făcut. Si nu mă pune să revin
la personaje istorice!
Stănescu Vetuța:
Imi permiteți să intervin? Deci iată că cea ce a spus colegul
meu Toma este real! Cele trei catarge nu se vor realiza în anul centenar
2018. Sumele aflate în excedentul bugetar în anul 2019 pot fi utilizate
pentru orice alt obiectiv de investiții pe care o să-l socotim necesar în
județul Hunedoara. Deci spuneți cu subiect și predicat: ne-am hărțuit
două luni de zile pe obiectivele trei catarge, care au un preț excesiv, ca
la final să ajungem la concluzia că da, ne-am hărțuit degeaba, pentru că
nu se mai execută.
Bobora Mircea Flaviu:
Doamna consilier, nu ne-am hărțuit, pentru că prețul pe care
îl discutați dumneavoastră ca fiind excesiv e o opinie, o părere a
dumneavoastră. Prețul pe care eu îl spun rațional e tot o opinie și o
părere. Lucrurile pot să capete altă consistență în momentul în care
amândoi am sta împreună și am analiza structuri de rezistență, am
analiza nivel de fundație, tipuri de material. Deci cu totul alte subiecte
am discuta amândoi, dacă am vrea să vedem dacă e mare sau mic
prețul.
Stănescu Vetuța:
Deci concluzia finală este că cele trei catarge există pe lista
de investiții, dar nu se mai efectuează.
Bobora Mircea Flaviu:
Nu se efectuează în anul premergător anului centenarului,
care începe la 1 decembrie 2018. Da, domnule profesor, văd că vreți să
mă contraziceți.
Gherman Petre Lucian:
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Vreau să vă corectez. Pe 1 decembrie 2018 se încheie anul
centenarului. Se împlinesc 100 de ani de la Unire. La 1 decembrie 2018
începe anul 101.
Stănescu Vetuța:
Eu cred că avem un profesor aici, care ne poate da detalii.
Domnule profesor Hirghiduși, vă rog frumos să ne spuneți
dumneavoastră, să ne lămuriți!
Hirghiduși Ion:
Nu cred că este cazul. Se pare că și cronologia este
interpretabilă și lucrul ăsta rămâne de văzut.
Bobora Mircea Flaviu:
Acesta nu-i un subiect. Subiectul e că nu trebuie să punem
patimă în ceea ce vorbim, mai ales când ne referim la zone istorice ale
României.
O să vă rog să aveți înțelegere și să participați – nu
săptămâna viitoare, cealaltă – la o ședință de îndată pentru modificări
ola Ulpia Traiana, documentele pe care le solicită în clarificări ADR Vest
și amfiteatrul de la Ulpia Traiana a trecut cu 79,5 puncte în selecția care
s-a făcut. Oricum, eu vă mulțumesc mult pentru prezență.
x
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările
ședinței.
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