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din data de 28 noiembrie 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, Vlad 
Ovidiu – consilieri județeni; Dan Daniel -  secretarul județului. 
  Lipsește de la ședință domnul consilier județean Magheru 
Dan Adrian. 
    In calitate de invitați participă administratorul public, 
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, doamnelor și domnilor din aparatul propriu al consiliului 
județean! Bună dimineața invitaților! Bună dimineața mediei prezentei 
aici! 
     Inainte de a începe ședința de consiliu județean, vreau să 
vă amintesc că ați primit fiecare câte o invitație pentru ședința 
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omagială de mâine, care va avea loc la orele douăsprezece, la Teatrul 
de Artă Deva. In seara aceasta, legat tot de acest mare și unic 
evaniment de împlinire a 100 de ani de la Marea Unire, la Teatrul din 
Deva va avea loc un spectacol cu o piesă de teatru legată de acest 
eveniment și intitulată „Fotograful Unirii”, o piesă la care sunteți cu toții 
invitați. 
    De asemenea, vreau să vă anunț că, așa cum am discutat 
cu dumneavoastră, ședința ordinară din luna decembrie va avea loc în 
data de 14 decembrie, orele 11,00, iar ședințele comisiilor de 
specialitate în aceeași dată, de la rele 9,00. 
    In afară de aceste anunțuri, vreau să vă mai spun că 
domnul vicepreședinte Andronache și domnul vicepreședinte Vasilescu 
au participat la un eveniment de excepție, legat tot Centenarul Marii 
Uniri și care a avul loc la Guvernul României: dezvelirea de către 
municipalitatea din Brad a bustului eroului Avram Iancu. In același 
timp, domnul Vasilescu a avut și o prezență la TVR Internațional, 
aseară, între orele 21,30 și 23,00, împreună cu doamna ministru 
Natalia Intotero, pe o tematică care îi intră în atribuțiuni domnului 
vicepreședinte. 
    Si ultimul lucru: densitatea evenimentelor din această 
perioadă este mare, știți asta fiecare dintre dumneavoastră. Vor fi 
manifestații în toate unitățile administrativ-teritoriale din județul 
Hunedoara și v-aș ruga să participați și dumneavoastră la aceste 
manifestații; nu la toate, ci ne vom împărți pe localități, în așa fel încât 
consiliul județean să fie reprezentat prin executivul lui la absolut toate 
aceste manifestări dedicate Marii Uniri.   
    Doamnelor și domnilor consilieri, în 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 32 consilieri, 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 
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extraordinară din data de 12 noiembrie 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 
(32). 
 
 
 

 
x 

 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi, așa cum a fost publicat: 
1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării cotizației la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Județean pentru 
Ocrotirea Animalelor fără Stăpân” pentru anul bugetar 2018; 

2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuţiei 
anuale a Consiliului Judeţean Hunedoara către Asociaţia Salvital 
Hunedoara începând cu data de 1 decembrie 2018; 

3.   Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin 
curse regulate speciale; 

4.   Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem integrat de 
gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara” a unor bunuri 
realizate prin Proiectul Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în 
județul Hunedoara; 

5.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva; 

6.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.180/2017 privind aprobarea înființării și a  
componenței, precum și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara; 
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7.   Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului 
Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara; 

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara 
pe anul 2018; 

9.   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; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli ale spitalelor publice de interes județean pe anul 
2018; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în 
vederea achiziționării de către Județul Hunedoara a unor imobile 
situate în vecinătatea Teatrului de Artă din Deva; 

12. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului și urbanism; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de 
ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile 
instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean 
Hunedoara pentru anul școlar 2018 – 2019; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului 
de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Serviciului Public Județean ”Salvamont”; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 
cu titlu: ”TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 
copiilor” – Cod SMIS 2014+:127169 din cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 4/PI 9.iv/OS 4.5/4.14; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a serviciilor juridice 
specializate de asistență și reprezentare a intereselor în justiție; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 
asociere între UAT  Județul Hunedoara – prin Consiliul Județean 
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Hunedoara și UAT  Simeria - prin Consiliul Local al Orașului Simeria 
pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Amenajare în 
sens giratoriu a intersecției DN 7 cu DJ 700”. 

    In conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016, vă rugăm să aprobați 
modificarea ordinii de zi în sensul retragerii punctului 15 – Proiect 
de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului Dramatic 
”Ion D. Sîrbu” Petroșani. Această solicitare este legată de lămuriri pe 
care trebuie să le cerem suplimentar în legătură cu statul de funcții al 
Teatrului „I.D.Sîrbu” din Petroșani. 
    Ca de obicei, ultimul punct din ordinea de zi va fi cel de 
Diverse. 
    Supun la vot ordinea de zi, cu modificarea propusă: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (31). 
 
     
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
diminuării cotizației la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
„Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân” pentru 
anul bugetar 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 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, 
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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 diminuării 
cotizației la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 
Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân” pentru anul bugetar 
2018: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
diminuării cotizației la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
„Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân” pentru 
anul bugetar 2018, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
majorării contribuţiei anuale a Consiliului Judeţean Hunedoara către 
Asociaţia Salvital Hunedoara începând cu data de 1 decembrie 2018. 
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    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. 
    Toma Florian:  
    Domnule președinte, discuții am mai avut și în urmă cu 
zece luni; când discutam bugetul pe 2018, am avut aceeași solicitare 
din partea Salvital, aceea de majorare a cotizației, de la 3 lei la 5 
lei/locuitor. Problema nu se pune sub forma că nu suntem de acord cu 
această majorare, ci – așa cum discutam și în decembrie – în România 
au rămas unul, două, maxim trei județe unde personalul nu este 
preluat de inspectoratele județene pentru situații de urgență. In acest 
fel s-a creat o diferențiere în ceea ce privește salarizarea; deși 
condițiile și timpii de intervenție sunt la fel, salariile sunt extrem de 
diferențiate, existând o diferență foarte mare între ceea ce primesc 
salvatorii de la Salvital și ceea ce ar fi primit, dacă ar fi fost preluați de 
ISU. 
    Am solicitat și atunci, solicităm și acum: această majorare 
nu ar trebui să se transforme în una permanentă, ci conducerea 
Salvital Hunedoara să se preocupe și să facă toate demersurile 
necesare - având în vedere că este secretar de stat un om extrem de 
influent și care s-a implicat în acest serviciu de intervenții pentru situații 
de urgență – astfel încât paramedicii și tot personalul să fie preluat de 
ISU, să eliminăm inechitățile salariale care există în prezent. Sigur că 
nu este normal ca oamenii, intervenind în aceleași condiții, lucrând în 
aceleași condiții, să primească salarii diferențiate, pentru că sunt 
convins că și cei 5 lei/locuitor reprezintă o sumă foarte mică și, chiar 
dacă am dubla această sumă, nu am putea să acoperim o creștere 
salarială care să se ridice la nivelul celor care sunt plătiți prin 
intermendiul inspectoratelor pentru situații de urgență. 

7 
 



    Aș vrea să cred, domnule președinte, că această 
modificare, această majorare de cotizație, are o durată de aplicabilitate 
limitată: o lună, două, trei, pentru că în ianuarie vom aproba cotizațiile 
pentru 2019 și sigur că, dacă în decembrie am acordat 5 lei, nu o să 
mai putem reveni niciodată la trei lei. Mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Si eu vă mulțumesc. Observațiile dumneavoastră sunt mai 
mult decât pertinente și ceea ce vă pot promite este că, împreună cu 
reprezentanții Asociației Salvital, am stabilit ca imediat după 1 
decembrie să facem, conjugat, toate intervențiile pentru a reglementa 
această situație.  
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
majorării contribuţiei anuale a Consiliului Judeţean Hunedoara către 
Asociaţia Salvital Hunedoara începând cu data de 1 decembrie 2018: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
majorării contribuţiei anuale a Consiliului Judeţean Hunedoara către 
Asociaţia Salvital Hunedoara începând cu data de 1 decembrie 2018, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

III.  
 

    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 (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    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? 
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- Abțineri? 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind transmiterea în 
administrare Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem integrat 
de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara” a unor bunuri 
realizate prin Proiectul Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în 
județul Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
precum şi gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind transmiterea în 
administrare Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem integrat 
de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara” a unor bunuri 
realizate prin Proiectul Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în 
județul Hunedoara: 
    Domnul consilier județean Felciuc Eduard nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31. 
    Art.1: 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre privind transmiterea 
în administrare Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem 
integrat de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara” a unor bunuri 
realizate prin Proiectul Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în 
județul Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 
Deva. 
    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, 
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buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
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 organigramei și 
a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.180/2017 privind 
aprobarea înființării și a  componenței, precum și a Regulamentului de 
organizare și funcționare ale Comisiei pentru protecția copilului 
Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.180/2017 privind aprobarea 
înființării și a  componenței, precum și a Regulamentului de organizare 
și funcționare ale Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.180/2017 privind 
aprobarea înființării și a  componenței, precum și a Regulamentului de 
organizare și funcționare ale Comisiei pentru protecția copilului 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea 
componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței 
Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara:  
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    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea 
componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara, în ansamblul său:  

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al 
județului Hunedoara 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. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
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juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2018: 
    Domnii consilieri județeni Suciu Ancuța Elena și Mutulescu 
Marius nu participă la adoptare 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). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul 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 (30). 
 
 
 
 

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unor 
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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: 
    Domnii consilieri județeni Suciu Ancuța Elena și Mutulescu 
Marius nu participă la adoptare 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? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.6: 

- 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). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.9: 

- 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 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor publice de 
interes județean pe anul 2018. 
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    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 ale spitalelor publice de interes 
județean pe anul 2018: 
    Domnii consilieri județeni Suciu Ancuța Elena și Mutulescu 
Marius nu participă la adoptare 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? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor publice de 
interes județean pe anul 2018, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
demarării procedurilor în vederea achiziționării de către Județul 
Hunedoara a unor imobile situate în vecinătatea Teatrului de Artă din 
Deva. 
    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 demarării 
procedurilor în vederea achiziționării de către Județul Hunedoara a 
unor imobile situate în vecinătatea Teatrului de Artă din Deva: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
demarării procedurilor în vederea achiziționării de către Județul 
Hunedoara a unor imobile situate în vecinătatea Teatrului de Artă din 
Deva, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea 
Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      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. 

21 
 



    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei 
tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constituirea 
Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

22 
 



XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care 
frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de 
Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 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 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 aprobarea acordării 
burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care frecventează 
cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul 
Județean Hunedoara pentru anul școlar 2018 – 2019: 
     Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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    Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
acordării burselor de ajutor social/burse medicale elevilor care 
frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de 
Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2018 – 2019, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al aparatului de specialitate al 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. 
    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 statului de 
funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara: 
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    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Muzeului Civilizației Dacice și Romane. 
    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, 
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buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
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 statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Muzeului Civilizației Dacice și Romane, în ansamblul său: 

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

XVI. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Serviciului Public Județean ”Salvamont”. 
    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 aprobarea organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Serviciului Public Județean ”Salvamont”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Serviciului Public Județean ”Salvamont”, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
implementării proiectului cu titlu: ”TEAM –UP: Progres în calitatea 
îngrijirii alternative a copiilor” – Cod SMIS 2014+:127169 din cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 4/PI 9.iv/OS 
4.5/4.14. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu 
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din 
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.    
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      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 implementării 
proiectului cu titlu: ”TEAM –UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative 
a copiilor” – Cod SMIS 2014+:127169 din cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 4/PI 9.iv/OS 4.5/4.14: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
implementării proiectului cu titlu: ”TEAM –UP: Progres în calitatea 
îngrijirii alternative a copiilor” – Cod SMIS 2014+:127169 din cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 4/PI 9.iv/OS 
4.5/4.14: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
achiziționării de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a serviciilor 
juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor în 
justiție. 
    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 achiziționării de 
către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a serviciilor juridice 
specializate de asistență și reprezentare a intereselor în justiție: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31. 
    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). 
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    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 
achiziționării de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a serviciilor 
juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor în 
justiție, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIX. 
 

    Se sprezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de asociere între UAT  Județul Hunedoara – 
prin Consiliul Județean Hunedoara și UAT  Simeria - prin Consiliul 
Local al Orașului Simeria pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de 
investiții ”Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 7 cu DJ 700”. 
    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. 
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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 încheierii unui 
contract de asociere între UAT  Județul Hunedoara – prin Consiliul 
Județean Hunedoara și UAT  Simeria - prin Consiliul Local al Orașului 
Simeria pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Amenajare 
în sens giratoriu a intersecției DN 7 cu DJ 700”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de asociere între UAT  Județul Hunedoara – 
prin Consiliul Județean Hunedoara și UAT  Simeria - prin Consiliul 
Local al Orașului Simeria pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de 
investiții ”Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 7 cu DJ 700”, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
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    Toma Florian: 
    Domnule președinte, două probleme am și eu de ridicat în 
această ședință. La ședința anterioară, dacă țin eu bine minte, am 
solicitat să fie prezent în sală administratorul special de la SC Drumuri 
și Poduri SA în faliment, ca să ni se comunice și nouă în mod oficial 
cum stă treaba cu raportul Camerei de Conturi Hunedoara și cam cum 
se desfășoară activitatea dumnealui în perioada de când este 
administrator special, respectiv cele 20 de luni de când deține această 
calitate. 
    Cea de-a doua problemă pe care vreau să o ridic în ședința 
de astăzi este o problemă pe care am mai discutat-o și care face 
trimitere la Sanatoriul TBC Geoagiu. Am primit o adresă de la 
managerul interimar, conducătorul acestei unități spitalicești, prin care 
ne solictă să-i aprobăm alocarea sumei de 200.000 lei, necesară 
pentru secțiunea de funcționare. Trecând dincolo de faptul că ne 
încheiem mandatul și nu am reușit să avem un manager, avem tot un 
manager interimar de trei ani de zile, întrebarea se pune: nu suntem 
noi în stare să organizăm un concurs sau managerul respectiv este 
ținut de cineva special acolo și nu îndeplinește condițiile pentru a se 
înscrie la concurs și a ocupa funcția de manager al acestei unități 
spitalicești și în continuare suntem obligați să o menținem în funcție pe 
această doamnă, susținută știm cu toții de cine și de ce? 
    In materialele din ședința de astăzi am primit atașate niște 
facturi, care sunt emise de către o societate comercială SIGISMUND 
COM SRL, cu sediul în Șoimuș și care furnizează hrană în regim de 
catering pentru această unitate spitalicească. Stim cu toții că, în data 
de 25.08.2016, blocul alimentar din această unitate spitalicească a fost 
închis, iar conducerea – această doamnă manager interimar – avea 
obligația de a face toate demersurile necesare și de a întreprinde toate 
acțiunile, astfel încât acest bloc alimentar să fie repus în funcție. Dar 
această doamnă manager nu a catadixit în trei ani de zile să facă ceva 
și preferă să achiziționeze hrana în regim de catering, plătind acestei 
societăți comerciale în medie - am aici o factură de 68.250, cealaltă 
factură este de 76.541, cuprinzând inclusiv TVA.  
    Ori noi știm că bolnavii nu se hrănesc cu TVA, respectiv 
taxa pe valoare adăugată; cu TVA se hrănește domnul Vîlcov, domnul 
Teodorovici sau alții, bolnavii se hrănesc cu alimente. De ce să plătim 
inclusiv acest TVA unei societăți comerciale, când hrana putea foarte 
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bine să fie preparată și pregătită în regim propriu, având în vedere că 
unitatea spitalicească este dotată cu acest bloc alimentar? Iar 
managerul interimar ne trimite numai o adresă: „vă rugăm să aprobați 
alocarea sumei de 200.000 lei în cadrul bugetului de venituri necesar 
pentru secțiunea de funcționare”, din care jumătate din bani vor merge 
exact către această societate, adică hrană pentru oameni - 99.000,71 
lei. 
    Intrebare: o mai ținem pe această doamnă manager 
interimar în funcție sau ar fi corect să organizăm concurs? Să se 
înscrie la concurs și, dacă e atât de capabilă și merită să ocupe 
funcția, să o ocupe! Nu avem nimic împotrivă. Dacă nu, să lase pe 
altcineva, pentru că sunt convins că în județul Hunedoara - și în 
partidul care administrează în acest moment județul Hunedoara – se 
găsesc oameni capabili și care pot ocupa această funcție. Vă 
mulțumesc! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    In ce ordine doriți răspunsul? Să începem cu partea de 
drumuri, da? 
    Toma Florian: 
    Dumneavoastră conduceți ședința, suntem pregătiți pentru 
orice.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Eu vreau să conduc cât se poate de democratic și în cazul 
ăsta mi-aș fi dorit să fie și domnul Crai aici, și cine a mai fost 
reprezentantul consiliului județean înaintea domnului Mutulescu. Cine 
a fost înaintea dumneavoastră, domnule Mutulescu? 
    Mutulescu Marius: 
    Domnul Crai. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Numai Crai și dumneavoastră ați fost? 
    Mutulescu Marius: 
    Eu nu știu exact ordinea. Poate dumneavoastră, prin 
serviciul de specialitate, ați putea afla. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Am priceput. Deci raportul ăsta, pe care o să-l prezinte 
astăzi, la solicitarea domnului consilier Toma, voi face toate 
demersurile ca să-l prezinte și cei care au fost înainte reprezentanți ai 
consiliului județean, pentru că așa e bine, să avem o imagine totală a 
ceea ce s-a întâmplat la societatea de drumuri și poduri. 
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    Staier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, aș vrea să intervin și eu foarte scurt. 
Având în vedere că e o perioadă foarte emoțională pentru noi cu Ziua 
Națională, să amânăm acest punct pentru ședința din decembrie. 
Pentru că sunt foarte multe comentarii și nu aș vrea să transformăm 
ședința în circ astăzi. 
    Toma Florian: 
    Să înțeleg că doriți că doriți de Crăciun să discutăm? 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu, nu! Domnul consilier sugera să discutăm în ședința 
următoare, care nu e nicidecum de Crăciun. 14 decembrie în nici un rit 
nu cred că e Crăciun. Dar, oricum, domnul Matieș este aici. Dacă 
doriți, putem să discutăm în 14 decembrie. 
    Toma Florian: 
    Printre colindători nici într-un caz nu discutăm despre SC 
Drumuri SA în faliment! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Bun. Domnule Matieș, aveți un raport de prezentat, vă rog 
să-l prezentați! 
    Matieș George Cristian: 
    Bună ziua, domnilor consilieri, doamnelor și domnilor din 
media! Mă numesc Matieș George Cristian și sunt administratorul, 
după cum bine știți, fostei firme de drumuri, unde acționar majoritar era 
Consiliul Județean Hunedoara. In perioada la care face referire domnul 
consilier Toma, am depus lunar rapoartele care mi s-au cerut. Am 
informat consiliul județean și pe domnul președinte cu tot ce s-a 
întâmplat în procesul și în dosarul 3235/97 din 2009, respectiv al 
falimentului SC Drumuri și Poduri.  
    La preluarea mandatului de aministrator, aveam trei active, 
între care Baza Deva, pentru care domnul lichidator judiciar a obținut o 
licitație. Baza s-a vândul la această licitație, la care au participat 
societatea BV DASLER și domnul Buble Simion, care a și adjudecat 
imobilul repectiv, cu tot ce era acolo. Mai sunt de valorificat Secția 
Păuliș, unde este o problemă: imobilele, platformele betonate, halele, 
birourile sunt ale fostei debitoare falite SC Drumuri și Poduri, iar terenul 
de sub clădiri este al comunei Soimuș. Si mai este Secția Uroi. Dacă 
vreți, pot să vă spun și sumele la care s-a făcut raportul de evaluare în 
vederea vânzării. 
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    Bobora Mircea Flaviu: 
    Dar problemele ar trebui prezentate mai mult de lichidatorul 
judiciar. Dânsul e reprezentantul consiliului județean și monitorizează 
ce se întâmplă acolo. Dar atribuțiile legale în rezolvarea acestei 
probleme sunt ale lichidatorului. 
    Toma Florian: 
    Pornind pe această linie pe care ne-ați direcționat 
dumneavoastră, de reprezentant al consiliului județean sau al 
acționariatului majoritar, aș vrea să-l întreb pe domnul administrator 
câteva lucruri foarte simple. In 9 martie 2017 a fost desemnat pentru a 
prelua această activitate, de administrator special. Sigur că, în toată 
această perioadă, nu am avut onoarea să-l vedem – probabil din vina 
mea, pentru că nu am fost destul de atent la prezența dumnealui în 
zonă. Dar, după ce am primit, prin grija executivului, acest raport al 
Camerei de Conturi Hunedoara, am încercat să îl găsesc undeva. Nu l-
am găsit.  
    Aș fi vrut să ne comunice acum unde are dumnealui biroul, 
unde-l putem găsi, care este programul dumnealui de lucru? Dacă în 
cele 20 de luni, pentru cei 60.000 lei pe care i-a primit, a muncit 60 de 
ore, înseamnă că ia câte 1.000 lei pe oră și că este cel mai bine plătit 
funcționar din România. Si atunci, domnul Matieș are un loc de muncă, 
cum am și eu, cum aveți și dumneavoastră, unde poate fi găsit și un 
interval orar în care eu, un consilier județean oarecare, să pot să vin și 
să-l întreb: domnule administrator special, am primit raportul de la 
Camera de Conturi, unde spune că nu au fost urmărite și încasate în 
termenul legal de prescripție creanțe bugetare la soldul 646 care era 
repartizarea profitului la societățile comerciale. Vreau și eu să știu care 
sunt demersurile pe care consiliul județean trebuie să le facă? Nu am o 
asemenea locație unde să-l găsesc.  
    Vreau să știu și eu dacă domnul administrator special a 
reprezentat interesele noastre, ale consilierilor județeni sau ale 
acționariatului majoritar – diiscutăm despre SC Drumuri și Poduri SA în 
faliment – în instanță. Care au fost termenele, care au fost instanțele la 
care ne-a reprezentat și ce anume a apărat în acea instanță? Cum s-a 
prezentat în acea instanță? In ce mod ne-a reprezentat interesele în 
instanță? Pentru că are o responsabilitate și această responsabilitate 
este remunerată și nu cu puțin, nu cu mult; cu 3.000 lei pe lună, pentru 
un program orar pe care eu nu-l știu, dumneavoastră nu-l știți, colegii 
mei nu-l știu și poate că ni-l spună acum.  
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    Dacă nu ni-l spune – pentru că eu sunt convins că nu are 
acoperire sută la sută pe un program de lucru normal, pentru trei mii de 
lei, așa cum am și eu, și dumneavoastră, și colegii mei – atunci vă 
propun, domnule președinte, ca în luna decembrie să inițiați  un proiect 
de hotărâre de consiliu județean, prin care să diminuăm această 
remunerație, de la trei mii de lșei pe lună, la cinci sute de lei pe lună, 
care poate reprezintă echivalentul eforturilor pe care domnul 
administrator special le face. Mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, eu am înțeles și îi dau dreptate și domnului Staier, și 
dumneavoastră. Domnule Matieș, vă rog mult să transmiteți, nu 
domnului Toma, tuturor consilierilor adresa, e-mailul sau telefonul la 
care puteți fi contactat, locația, în așa fel încât să poată exista un 
dialog permanent între dumneavoastră și dânșii. Iar despre ceea ce 
înseamnă luna decembrie vom discuta în ședința din luna decembrie. 
Mulțumesc pentru subiectul ăsta. 
    La al doilea subiect o să vă aduc la cunoștință, domnule 
consilier Toma că la Geoagiu managerul interimar întrunește toate 
condițiile pentru această poziție de manager interimar. Mai mult decât 
atât, la Geoagiu se va organiza concurs pentru ocuparea poziției de 
manager, în cea mai scurtă perioadă de timp. Referitor la alte detalii, 
trebuie să discutăm cu partea economică, ca să facem o analiză a 
costurilor, în așa fel încât să vedem dacă lucrurile stau chiar așa cum 
le prezentați dumneavoastră. 
    Toma Florian: 
    Mulțumesc, domnule președinte, dar nu le-am prezentat eu. 
Eu am niște acte oficiale, semnate, ștampilate, asumate, acceptate la 
plată. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Am priceput. O să verificăm prin audit și partea asta. Vă 
mulțumesc mult. Dar să nu considerați că există parti-pris-uri, pentru 
că nu există. Altcineva? 
    Gherman Petre Lucian: 
    Domnule președinte, legat tot de subiectul pe care l-am 
dezbătut la punctul 19 din ordinea de zi, a cărui esență este siguranța 
pietonilor și a tuturor participanților la trafic, vreau să vă reamintesc că 
există o situație similară în Peștișu Mare, situație pe care eu am mai 
discutat-o cu dumneavoastră și am discutat-o mai mult cu domnul 
vicepreședinte Andronache. Pe DJ 687, care leagă Sîntuhalm de 
Hunedoara, în zona Peștișu Mare este, de asemenea, o intersecție, o 
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trecere de pietoni, trecere de pietoni care este foarte frecventată de 
copii care fac naveta la Hunedoara, merg la școală. In acea zonă se 
circulă cu viteză excesivă, aș spune, și au fost, inclusiv în acest an, 
deși nu au fost mortale, câteva accidente. In zonă există și vreo două 
cruci. De-a lungul timpului au fost accidente mortale și din rândul 
pietonilor, și din rândul șoferilor, fiindcă din Peștișu Mare nu există 
vizibilitate. Nu mai intru în amănunte, pentru că le-am discutat cu 
domnul vicepreședinte Andronache. 
    Aș dori să încercați anul viitor să găsiți soluția financiară 
pentru rezolvarea acestei probleme. Nu cred că va costa foarte mult. 
Acolo nu cred că se poate amplasa decât un semnafor și, eventual, să 
fie mutată trecerea de pietoni mai aproape de intersecție. Să nu se 
întâmple să fim obligați, ca în cazul Sîntandrei, să luăm măsuri în urma 
unor împrejurări nefericite. Vă mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Am înțeles. Vizavi de subiectul acesta o să vă dea câteva 
explicații domnul vicepreședinte Andronache. Dar eu vreau să vă pun 
o întrebare: domnul Demeter nu despre acest punct a discutat la o 
audiență săptămâna trecută? Il cunoașteți? 
    Gherman Petre Lucian: 
    Da, este vecin cu mine. Este vorba despre aceeași 
intersecție, iar asta înseamnă că există preocupare și în zonă. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    După audiență am discutat și cu administratorul public, de 
asta mi-am adus aminte. 
    Andronache Daniel Costel: 
    Domnule consilier, aveți perfectă dreptate, este unul din 
punctele pe care le-am avut tot timpul în atenție. Tot împreună cu 
dumneavoastră știți că am rezolvat cealaltă problemă de pe DJ 687. 
Vom face sigur anul viitor, dar pentru asta trebuie să găsim cea mai 
bună soluție. Costurile cred că le vom putea acoperi, dar și împreună 
cu poliția am discutat să fie cea mai bună soluție pentru siguranță. Să 
nu o facem în viteză și să luăm o decizie greșită. Ați văzut că și dincolo 
au mai fost păreri pro, contra, dar până la urmă timpul a dovedit că am 
găsit cea mai bună soluție. Așa se va întâmpla și aici și puteți fi sigur 
că în primăvară vom face acea lucrare. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Mulțumesc, domnule Andronache, pentru că mi-ați adus 
aminte de cealaltă lucrare. Indiscutabil că știți cât de criticați am fost 
pentru că am executat-o. Dar... în fine. 
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    Gherman Petre Lucian: 
    Au fost câteva voci, domnule președinte. Stiți că vocile 
critice sunt cele mai... 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, sunt stimulative. 
    Avram Costel: 
    Săptămâna trecută am avut o discuție, inclusiv cu primarul 
municipiului Hunedoara, și lucrurile acestea se vor rezolva. Așa cum 
spuneau domnul președinte Bobora și domnul vicepreședinte 
Andronache, avem în lucru acum la Direcția Tehnică această 
problemă, iar anul viitor, când vom avea și buget, lucrurile vor intra în 
normalitate. 
    Bălănesc Doinița Maria: 
    Domnule președinte, aș avea și eu o întrebare. Am încheiat 
un contract de asociere cu Municipiul Petroșani, pentru realizarea 
sensului giratoriu din zona Dărănești. Puteți să ne comunicați în ce 
stadiu se află? 
    Avram Costel: 
    Da, la intersecția cu Petrila, pe drumul național, s-a avut în 
vedere a se face acel sens giratoriu. Am, cerut în scris, de două ori, 
Primăriei Petroșani și am avut trei discuții cu primarul, să ne comunice 
dacă au avizul de la Poliția județeană. Nu aveau avizul, iar când acesta 
a venit era pentru două benzi, nu cu o singură bandă. In condițiile 
acestea, s-a făcut un studiu din care reieșea o sumă de 250.000 lei 
pentru o bandă. La ora aceasta încă nu am primit nimic de la 
Petroșani, dar se pare că e undeva la 760.000 pentru două benzi. Ne-
am angajat pentru 250.000, partea noastră urmând să fie undeva la 
170.000 lei, dar la aproximativ 800.000 lei nu numai că nu avem bani, 
dar încă nu a venit nici materialul de la Petroșani. Deci, dacă este 
cineva în culpă, aceea este Primăria Municipiului Petroșani. Noi vrem 
să facem acest lucru acolo, iar în momentul când vor veni hârtiile – 
pentru că am înțeles că a fost o ședință de consiliu local în care au 
aprobat acest lucru – va trebui să discutăm cu ei și atunci conducerea 
consiliului județean va decide.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
  Pentru o scurtă perioadă de timp, vreau să fiți atenți la 
raportul domnului vicepreședinte Vasilescu despre o realizare de 
excepție în ceea ce înseamnă preocuparea de evidențiere a siturilor 
istorice. Este vorba despre un protocol cu Bibracte din Franța și o să-i 
dau cuvântul pentru a ne spune mai multe. 
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    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Stimați colegi, în zilele de 9 și 10.11.2018 am fost – 
împreună cu o delegație formată din directorul general al Institutului 
Național al Patrimoniului, domnul Stefan Bâlici, și responsabilul științific 
de la Sarmizegetusa, domnul profesor Florea – la Bibracte, unde am 
încheiat un protocol cu Muzeul European de Arheologie Francois 
Mitterand. Este o colaborare care sperăm că se va materializa în 
următoarea perioadă cu niște lucruri deosebite, pentru că luni, Institutul 
Național al Patrimoniului ne-a predat DALI de la Sarmizegetusa Regia. 
Ei au o experiență vastă, de peste 35 de ani în Bibracte se investește 
continuu; face parte din grant siturile Franței, a fost o investiție 
prioritară, alături de extinderea Luvrului. 
    In prima zi, după o vizită în sit, am semnat protocolul de 
colaborare și cooperare. In urma acestui protocol de colaborare și 
cooperare, în primul rând, în anul viitor arheologii români vor săpa la 
Bibracte. Responsabilul științific, domnul Florea, s-a întâlnit cu 
responsabilul științific de la Bibracte, o profesoară de la Universitatea 
din Bordeaux, și au stabilit chiar locul unde vor săpa arheologii români. 
Si, bineînțeles, la Sarmizegetusa Regia vor veni arheologii francezi, de 
la Universitatea din Bordeaux, șantierul arheologic de la 
Sarmizegetusa Regia tranformându-se practic într-unul internațional, 
cu participare internațională, unde anum viitor vor fi cel puțin arheologii 
francezi. 
    De asemenea, ținând cont și de vasta experiență pe care o 
au, în perioada următoare – în luna februarie s-a stabilit – se va semna 
un protocol între Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj și Universitatea 
din Bordeaux, alături de consiliul județean. Este un protocol pe care noi 
dorim să-l încheiem pentru o perioadă de cinci ani, astfel încât, în 
această perioadă, să fim siguri că aceste lucruri se vor derula, 
respectiv, atât susținerea din punct de vedere al know how-ului pe care 
îl au cei de la Bibracte, cât și participarea arheologilor francezi. 
    Avem tot în perspectivă un proiect pe Programul Leader; 
este un program european unde, împreună cu cei de la Bibracte, să 
obținem bani europeni pentru o integrare a zonei în sit. Ei fac acest 
lucru, de fapt ei au încadrat toată regiunea în acest sit. Este un proiect 
foarte complex, astfel încât situl și zona creează un tot unitar, o 
ambianță corespunzătoare, zona se dezvoltă în urma sitului. Nu este 
un sit cu foarte mulți vizitatori, au și ei în jur de 50-60 de mii de 
vizitatori pe an, dar zona s-a dezvoltat foarte mult din punct de vedere 
economic. 
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    Acest Institut European de Arheologie este considerat cel 
mai important institut european. Cred că este un prim pas acest 
protocol care s-a semnat și, coroborând cu DALI pe care îl avem 
astăzi, care va fi prezentat în următoarea perioadă de cei de la INP – o 
machetă deosebită, în care se va vedea foarte simplu ceea ce se va 
întâmpla acolo – în perioada următoare lucrurile vor lua amploare și 
situl de la Sarmizegetusa Regia se va transforma într-un sit european, 
așa cum trebuie să arate, așa cum arată și Bibracte și alte situri din 
Europa.  
    Tot ca pași pe care i-au făcut, de data aceasta Institutul 
Național al Patrimoniului – ca o paranteză o să vă spun că domnul 
Bâlici venea de la Târgul de Patrimoniu de la Leipzig, unde standul INP 
a luat medalia de aur – dânșii în aceste zile au în București un congres 
mondial de patrimoniu, unde sunt prezenți mai mulți restauratori care 
au lucrat inclusiv la Partenonul din Atena, considerat emblematic ca sit 
antic. Trei dintre ei, trei dintre cei mai buni restauratori, vor fi prezenți 
vineri la Sarmizegetusa Regia, ca împreună cu Institutul Național al 
Patrimoniului să găsească soluțiile cele mai bune pentru restaurarea 
acestui sit. 
    Cred că am făcut un pas mare și Sarmizegetusa a intrat 
într-adevăr între siturile europene de prestanță, așa cum își merită 
locul. Mulțumesc. 
     Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, toate aceste încercări și toate aceste demersuri au fost 
făcute pentru a evidenția ceea ce avem de excepție în județul 
Hunedoara și vom continua, nu ne focusăm doar pe ceea ce înseamnă 
Sarmizegetusa Regia. Iar cu acești restauratori vom discuta nu numai 
despre Sarmizegetusa Regia. Vă mulțumim, domnule Vasilescu! 
    Dacă nu mai sunt alte probleme, vă reamintesc faptul că în 
seara aceasta, la orele 19,00, îmi face plăcere să ne întâlnim cu toții la 
Teatrul de Artă Deva, unde va avea loc spectacolul cu piesa 
„Fotograful Unirii”. Este un spectacol dedicat Centenarului Marii Uniri. 
Iar mâine, la orele 12,00, la același teatru, cu aceeași deosebită 
plăcere, vă așteptăm la ședința omagială a Consiliului Județean 
Hunedoara. 
    Vă mulțumesc pentru prezență. 
 

x 
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    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
  PRESEDINTE, 
    Mircea Flaviu Bobora 
            
       SECRETAR AL JUDETULUI, 
            Daniel Dan 
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