ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 18 decembrie 2018

La ședință
sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu –
președintele Consiliului Județean Hunedoara; Vasilescu Sorin Adrian –
vicepreședinte al 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, Gherman Petre Lucian, Hirghiduși Ion, Hojda
Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian,
Oprișa Ioan Florin, Popa Mircea Marcel, Popescu Valentin, Rus Lucian
Ioan, Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier
Ioan Dumitru, Vlad Ovidiu – consilieri județeni; Dan Daniel - secretarul
județului.
Lipsesc de la ședință domnul vicepreședinte Andronache
Daniel Costel și doamnele și domnii consilieri județeni Frânc Oana
Elisabeta, Hodor Petru, Mârza Florin, Mutulescu Marius, Popescu
Viorica și Toma Florian.
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:
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
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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 25 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
ordinară din data de 14 decembrie 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
(25).
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 atribuirii și încheierii
contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare și
administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor
Bârcea Mare, județul Hunedoara;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării repartiției
redevenței aferentă bunurilor rezultate în urma derulării
Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID)
în județul Hunedoara”.
Supun la vot ordinea de zi:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
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- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (25).
I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii
și încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare și
administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea
Mare, 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.
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 atribuirii și
încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare și
administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea
Mare, județul Hunedoara:
Domnul consilier județean Felciuc Eduard nu participă la
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 24.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
In sală a venit și doamna consilier județean Dunca Victoria
Alina, astfel că numărul consilierilor județeni prezenți în sala de ședință
este 26.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
atribuirii și încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de
operare și administrare a Centrului de Management Integrat al
Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (25).

II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
modificării repartiției redevenței aferentă bunurilor rezultate în urma
derulării Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor
(SMID) 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.
Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
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Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
repartiției redevenței aferentă bunurilor rezultate în urma derulării
Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) 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 25.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
modificării repartiției redevenței aferentă bunurilor rezultate în urma
derulării Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor
(SMID) în județul Hunedoara”, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (25).

Bobora Mircea Flaviu:
Vreau să vă rog să participați mâine la ora 12,00 în limita
posibilităților la o prezentare pe care o face directorul general de la
ADR Vest, Sorin Maxim referitor la proiecte, mod de derulare, modul în
care au fost implementate, stadiul proiectelor - celor 13 proiecte pe
fonduri europene în județul Hunedoara, pentru data de 19 la ora 12. De
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asemenea, Melania media să fie anunțată toată. Da, dacă sunt alte
lucruri de spus? Domnul administrator.
Avram Costel:
In primul rând, vreau să mulțumesc tuturor consilierilor
pentru prezența la ședința de astăzi. In condițiile adoptării celor două
proiecte, putem spune clar că săptămâna aceasta se încheie
contractul pe CMID iar în 27 – 28 se va da începerea lucrărilor pe toate
cele patru zone inclusiv Valea jiului, inclusiv CMID iar în 31 decembrie
se va depune raportul final la Ministerul Fondurilor Europene ceea ce
înseamnă că proiectul deșeurilor SMID-ul este funcțional la nivelul
județului Hunedoara. Ne-am temut de faptul că acest lucru nu se va
termina pe data de 31, așa cum trebuia să se termine dar în condițiile
acestea putem spune clar că SMID-ul în județul Hunedoara
funcționează și atât Hunedoara ca și consiliu județean – UAT
Hunedoara cât și celelalte UAT-uri au scăpat de acea corecție adică
eram în situația în care toți banii trebuiau returnați la Guvernul
României și Comisia Europeană. Incă o dată vă mulțumesc pentru
faptul că ați fost astăzi prezenți și mai avem 37 de consilii locale,
aceasta a fost și motivul pentru care trebuia să facem astăzi, de
proiectul nostru de hotărâre depind proiectele de hotărâri la 37 de
UAT-uri. Încă o dată vreau să vă mulțumesc.
Bobora Mircea Flaviu:
Da pentru că v-a mulțumit domnul administrator public, eu
vreau să vă spun că acest proiect nu știu cât a consumat pe unii sau
pe alții, câți ani din viață a distrus la unii liniștea, dar e un succes în
cazul în care se va finaliza așa cum spune domnul Avram este un
succes a întregului Consiliu Județean Hunedoara și trebuie mulțumit
tuturor celor care au contribuit, toți dintre dumneavoastră care au
contribuit la acest succes pentru că îmi spunea un consilier ieri, nu e
meritul cuiva pentru că acest proiect a fost realizat în folosul cetățenilor
județului Hunedoara și asta este afirmația corectă în folosul cetățenilor
județului Hunedoara. Încă o dată și eu vă mulțumesc și executivul în
totalitatea lui vorbim de cei doi vicepreședinți, de secretar, de
administrator public și nu în ultimul rând de dumneavoastră.
Mulțumesc mult de tot și să sperîm că ne vedem mâine pentru o
analiză a proiectelor pe fonduri europene făcută de Sorin Maxim și o
să începem luna ianuarie ori în 4 ori în 10 dar cred că în 4 o să fie o
ședință extraordinară tot pentru ceea ce înseamnă investiții în județul
Hunedoara. Va fi un an foarte greu pentru că 2019 înseamnă punerea
în practică a acestor proiecte și punerea în practică de multe ori în
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condiții de calitate și în termen este un lucru dificil. Mersi frumos și cu
asta dacă nu mai sunt probleme, declar închisă ședința.
PRESEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora
SECRETAR AL JUDETULUI,
Daniel Dan

HCM
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