
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean Hunedoara

din data de 16 aprilie 2018

   La ședință sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu –
președintele Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel 
Costel și Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinți ai Consiliului 
Județean Hunedoara; Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, 
Bălănesc Doinița Maria, Chirilă Ioan Nicolaie, Ciodaru Iulian 
Dacian, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria 
Alina, Gherman Petre Lucian, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu 
Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian, Mutulescu 
Marius, Oprișa Ioan Florin, Popa Mircea Marcel, Popescu 
Valentin, Popescu Viorica, Rus Lucian Ioan, Stănescu Vetuța, 
Suciu Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan Dumitru, 
Toma Florian, Vlad Ovidiu – consilieri județeni; Bîrsoan Mariana 
Daniela - șeful Serviciului juridic contencios, relații cu consiliile 
locale – pentru secretarul județului.

Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni Felciuc 
Eduard, Frânc Oana Elisabeta, Hirghiduși Ion,  Mârza Florin.
  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.
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  Bobora Mircea Flaviu:
  Bună dimineața! Si vă mulțumesc din suflet pentru 
faptul că ați dat dovadă de interes și că sunteți prezenți la această 
ședință de îndată.
    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:
  Pentru că tocmai au trecut  sărbătorile pascale, vreau 
să vă spun încă o dată, tuturor Hristos a înviat!
  De asemenea, v-aș ruga, având un regret enorm în 
suflet, să păstrăm un moment de reculegere pentru cel care a fost 
colegul nostru Stefoni Dumitru Sorin.
  Se păstrează un moment de reculegere în memoria 
fostului secretar al județului.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Intrucât sunt prezenţi un număr de 29 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 30 martie 
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 
(29).
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x

  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă propun 
următorul proiect al ordinii de zi:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”

Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe 
din cadrul Spitalului Județean de  Urgență Deva” depus în 
cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, 
Prioritatea de investiții 8.1 ”Investiții în infrastructurile sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional 
și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea 
accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum 
și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
comunități”, Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B – Unități de 
primiri urgențe, Apelul de proiecte POR 2017/8/8.1/8.2.B/1/7;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării portofoliului 
de proiecte din cadrul Planului de Dezvoltare a Județului 
Hunedoara 2014–2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.131/2017;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și a documentației tehnico-economice a proiectului 
„Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire 
Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva” în 
cadrul Programului Operațional Regional 2014-202, Axa 
prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, 
Prioritatea de investiții 8.1 ”Investiții în infrastructurile sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional 
și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea 
accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum 
și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
comunități”, Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B – Unități de 
primiri urgențe, Apelul de proiecte POR 2017/8/8.1/8.2.B/1/7;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 2018;

• Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu 
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al județului Hunedoara pe anul 2018;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 

Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizarea 
Muzeului Civilizației Dacice în municipiul Orăștie”.

  De asemenea, vă propun să fiți de acord să începem 
dezbaterea proiectelor de hotărâre cu punctul trei din ordinea de 
zi, acesta urmând a vă fi supus spre aprobare primul.
  Dacă  sunt  observaţii cu privire la ordinea de zi 
propusă? Dacă nu, vă propun să o supunem la vot:

• Cine este pentru ?
• Impotrivă ?
• Abţineri ?

  Ordinea de zi astfel modificată a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi (29).

x

  Staier Ioan Dumitru:
  Domnule președinte, înainte de a începe dezbaterea 
ordinii de zi a ședinței, aș dori să fac o scurtă intervenție. Exact în 
16 aprilie 1992 a luat ființă Consiliul Județean Hunedoara. In acest 
sens, aș dori să-i felicit pe toți cei care au fost aleși în cele șase 
mandate ale consiliului județean, sute de consilieri județeni din tot 
județul. Atunci se spunea că este un mini parlament al județului. 
Este adevărat că și-a dovedit eficiența în cei 26 de ani de 
existență. De asemenea, doresc să felicităm salariații care au 
început o nouă muncă în 1992, prin crearea consiliului județean. 
La mulți ani consiliului județean! Deci 26 de ani are astăzi Consiliul 
Județean Hunedoara.
  Bobora Mircea Flaviu:
  La mulți ani tuturor, cu multă sănătate și să aveți parte 
doar de bucurii!

I.
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  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-
economice a proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea 
Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Deva” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-
202, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și 
sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 ”Investiții în infrastructurile 
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, 
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea 
de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea 
accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
comunități”, Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B – Unități de 
primiri urgențe, Apelul de proiecte POR 2017/8/8.1/8.2.B/1/7.
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre prezentat:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Art.3:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul 
său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (29).
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II.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire 
Urgențe din cadrul Spitalului Județean de  Urgență Deva” depus în 
cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, 
Prioritatea de investiții 8.1 ”Investiții în infrastructurile sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și 
local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate 
și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la 
serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, 
Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, 
Apelul de proiecte POR 2017/8/8.1/8.2.B/1/7.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre prezentat:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Art.3:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
    Art.4:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Art.5:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

6



  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Art.6:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Art.7:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul 
său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (29).

III.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării portofoliului de proiecte din cadrul Planului de 
Dezvoltare a Județului Hunedoara 2014–2020, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.131/2017.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre prezentat:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul 

7



său:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (29).

IV.

  Se prezintă proiectul de hotărâre hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe 
anul 2018.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre prezentat:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Art.3:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul 
său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (29).
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V.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara 
rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017, ca sursă 
de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în 
bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2018.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre prezentat:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul 
său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (29).

VI.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiții „Realizarea Muzeului Civilizației Dacice în municipiul 
Orăștie”.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre prezentat:
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  Art.1:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Art.3:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul 
său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (29).

x

  Bobora Mircea Flaviu:
  Ordinea de zi fiind epuizată, vreau să vă rog să fiți de 
acord ca vineri să mai avem o ședință de îndată, cu un singur 
punct la ordinea de zi. Este vorba de Ulpia Traiana Sarmizegetusa 
– reabilitarea amfiteatrului și a forului. Domnul vicepreședinte 
Vasilescu va pleca astăzi la București și mâine va avea o întâlnire 
la Ministerul Culturii, pentru obținerea ultimului aviz. Pentru că e 
păcat să nu dezvoltăm aceste puncte turistice. Așa că, v-aș ruga 
de pe acum ca vineri să putem avea o ședință de îndată, iar 
sâmbătă să fie ridicat pe My SMIS, ca să avem posibilitatea să fim 
primii care să încercăm accesarea acestor fonduri europene, 
determinante pentru ceea ce înseamnă strategia de dezvoltare. 
Vă mulțumesc mult de tot pentru înțelegere. O să vă anunțăm ora, 
pentru că o să fie un singur punct, în așa fel încât să vă fie 
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convenabilă și dumneavoastră.
  Vlad Ovidiu:
  Domnule președinte, am o întrebare foarte scurtă. E 
vorba de DJ705 Geoagiu-Balșa-Almașu de Mijloc. In momentul de 
față este într-o stare deplorabilă; într-o scurtă perioadă de timp va 
deveni impracticabil. Oamenii din zonă mă întreabă ce știu să le 
spun despre reparațiile necesare; când se vor face reparații la 
acest drum? Spuneți-mi, vă rog, dacă se vor face reparații și când, 
ca să le putem transmite oamenilor. Mulțumesc.
  Bobora Mircea Flaviu:
  E corect. Eu vă spun un singur lucru, pe care aș dori 
să-l subliniez. E pentru prima dată când Direcția tehnică, în 
coordonarea domnului vicepreședinte Andronache, a realizat un 
inventar al drumurilor județene. Funcție de acest inventar, analiza 
de pe teren a realizat o prioritizare a reparațiilor pe drumurile 
județene. Geoagiu va intra în reabilitări pe culoarul Nord, dar în ce 
privește detaliile, l-aș ruga pe domnul Andronache, dacă poate, să 
spună ceva.
  Andronache Daniel Costel:
   Da, așa este, aveți dreptate, domnule consilier, drumul 
arată foarte rău. Este trecut la priorități, de săptămâna aceasta au 
început lucrările și îl vom aduce la o stare în care să se poată 
circula. In acest moment. După care, după alocările bugetare, vom 
putea discuta despre modernizarea lui completă. Deocamdată o 
să-l aducem la o stare pe care să se poată circula. Este unul din 
primele drumuri pe care se va lucra în perioada aceasta.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Si ultimul punct. A avut loc în județul Hunedoara o 
vizită a unei delegații chineze din regiunea Shaanxi, care a avut în 
program și o vizită în București, din câte știu eu, iar din Hunedoara 
a plecat înspre Ungaria. Nu știu mai multe detalii despre 
programul lor european de vizite. 
  Shaanxi este o regiune cu 36 milioane de locuitori, cu 
2.500 km de autostrăzi, 107 universități. Universitatea etalon are 
14 mii de studenți, dintre care trei mii de studenți sunt studenți din 
toate țările lumii, începând cu Statele Unite, Franța, Germania și 
din răsăritul Europei. Este regiunea în care se află punctul de 
început al Drumului mătăsii.
  Discuțiile pe care le-am purtat și realizarea unui 
protocol de înfrățire, au început ca urmare a unei vizite de anul 
trecut a domnului vicepreședinte Sorin Vasilescu în această 
regiune. Discuțiile s-au purtat pe dezvoltare educațională, pe 
schimb de profesori, schimb de studenți, pe punctarea ideii că 
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Universitatea din Petroșani este unică în România ca și profil de 
pregătire a studenților, în condițiile în care în China există extrem 
de multă solicitare pentru această meserie, China fiind bogată în 
substanțe minerale utile. Deci educație, schimb de studenți și 
profesori, pe ceea ce înseamnă protocolul între spital și rectorul 
Universității de medicină din această regiune.
  In același timp, a fost prezent la aceste discuții și 
inspectorul școlar general, au fost prezenți primarii din Orăștie și 
Călan - pentru că le-am prezentat parcurile industriale și intenția 
noastră de a mobila aceste parcuri. De asemenea, în delegația 
chineză a fost prezent și directorul general al societății de drumuri, 
societate cu capital de stat, toate aceste lucruri rămânând ca ei să 
le studieze. 
  In plus, le-am prezentat oportunitatea de a închiria sau 
de a cumpăra clădirea Palatului administrativ din centrul Devei, 
explicându-le că Hunedoara este situată în centrul Transilvaniei, 
că Deva are două oportunități majore: este la aproximativ zece 
minute de autostradă și, în afară de asta, e situată pe traseul 
Coridorului PanEuropean care se modernizează acum, pentru 
transportul de cale ferată. 
  Acestea sunt subiectele discutate la nivel de intenție. 
Vă vom informa în cel mai scurt timp despre ceea ce se va analiza 
acolo și care sunt cele care vor fi și materializate. In același timp, 
directorul general de la societatea de drumuri și-a arătat inclusiv 
deschiderea de a intra într-un parteneriat de colaborare cu 
investitori privați din județ. Dar astea sunt lucruri care se vor 
desfășura după ce această delegație va face o analiză pe tot ceea 
ce înseamnă vizita pe care o să o facă în mai multe state 
europene. Vă mulțumesc mult.
  Vasilescu Sorin Adrian:
  Prin această vizită s-a materializat ceea ce am discutat 
anul trecut în provincia Shaanxi, unde am fost cu o delegație de 
șase persoane, trei consilieri județeni, și unde am prezentat 
județul Hunedoara. S-a materializat această primă întâlnire prin 
două intenții de colaborare. O intenție de înfrățire ce trebuie 
aprobată de Guvernul României și probabil de cel chinez și o 
intenție de colaborare între Spitalul Județean de Urgență și 
Universitatea de Medicină și Farmacie din Shaanxi. In urma 
acestei colaborări, pe medicină tradițională, urmează să avem o 
colaborare și să trimitem în China persoane care vor fi instruite 
acolo și vor veni și profesori din China la noi, ca să instruiască mai 
multe persoane. După ce am finalizat această primă etapă, în 
șase luni de zile urmează să putem da drumul la medicină 

12



tradițională chinezească în județul Hunedoara.
  Sperăm ca și Palatul administrativ, ca și celelalte 
obiective, să fie continuate în următoarea perioadă și să 
materializăm prin investiții chineze în județul Hunedoara, cultural, 
economic, în domeniul medicinei și așa mai departe. Mulțumesc.

x

  Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise 
lucrările ședinței.

PRESEDINTE,
    Mircea Flaviu Bobora

      PENTRU SECRETARUL 
JUDETULUI:

       SEF SERVICIU JURIDIC,
       Mariana Daniela Bîrsoan

MCC
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