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     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, Burlec-Martin 
Ionel, Ciodaru Iulian Dacian, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, 
Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Frânc Oana Elisabeta, Gherman 
Petre Lucian, Gligor Dorin Oliviu, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Hojda Ion, 
Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, 
Popa Mircea Marcel, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, Rus Lucian 
Ioan, Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier 
Ioan Dumitru, Toma Florian, Vlad Ovidiu – consilieri județeni; Stefoni 
Dumitru Sorin – secretarul județului. 
    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 Bobora Mircea Flaviu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    Bobora Mircea Flaviu: 

   In conformitate cu prevederile art.49 alin.2 ale Regulamentului 
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. 
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    Se intonează Imnul Naţional al României. 
    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 
extraordinară din data de 9 martie 2017. Aveţi dreptul să contestaţi 
conţinutul proceselor verbale 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: 
    Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următorul proiect 
al ordinii de zi, așa cum a fost publicat: 
1. Prezentarea Ordinului Prefectului Județului Hunedoara nr.38/2017 
privind constatarea încetării  de drept, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier județean în Consiliul Județean 
Hunedoara exercitat de domnul Bejinariu Valeriu; 
2. Proiect de hotărâre privind validarea  mandatului de consilier 
județean al domnului Oprișa Ioan Florin; 
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unei Diplome de 
”EXCELENȚĂ”; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Universitatea 
Politehnică din Timișoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara în vederea 
realizării în comun a unui proiect de interes județean; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Inspectoratul 
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Scolar Județean Hunedoara, în vederea finanțării și organizării în comun 
a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa județeană; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al 
Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă, în condițiile 
Legii nr.350/2005; 
7. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi 
selecţie a persoanelor fizice autorizate şi atestate, asociaţiilor, fundaţiilor 
sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi 
organizează acţiuni, programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, 
sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, ofertelor formulate pentru 
editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanțări 
nerambursabile din fonduri publice şi aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acestei Comisii; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru 
anul bugetar 2017; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2017; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru unele obiective  de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 - 2020;  
12. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar 
al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 
și secțiunii de funcționare în anul 2017; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020 ale instituţiilor 
publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara;  
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2017 ale societăților comerciale la care județul 
Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar;  
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 - 2020 ale spitalelor 
publice de interes județean; 
16. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale 
pe anul 2016 ale S.C. APA SERV S.A. Valea Jiului Petroșani; 
17. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Județului 
Hunedoara a imobilelor în care și-a desfășurat activitatea Unitatea 
Medico-Socială Uricani;  
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18. Proiect de hotărâre privind însușirea protocolului de predare-primire 
în patrimoniul public al Județului Hunedoara a investiției ”Extinderea 
rețea de canalizare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu” realizată 
de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației 
tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de 
investiții ”Colector menajer în Stațiunea turistică Straja – Lupeni” și 
aprobarea finanțării întregului obiectiv din bugetul propriu al Județului 
Hunedoara pe anul 2017; 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara, 
prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara pentru realizarea în comun 
a obiectivului de investiții ”Reabilitarea Complexului Sportiv Michael 
Klein, Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara”; 
21. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate 
speciale; 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor pentru 
finanţarea furnizorilor privaţi de servicii sociale, acreditați ca furnizori de 
servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei 
persoanei adulte cu handicap/ persoanei vârstnice; 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției 
Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara; 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii 
Județene ”Ovid Densușianu”; 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara; 
28. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de 
combustibil pentru autoturismele,  autovehiculele speciale și 
autoutilitarele din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara; 
29. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de 
mandat nr.8050/15.11.2012 încheiat în baza Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.200/2012 privind aprobarea remunerației 
administratorului special al S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. Deva – în 
faliment; 
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30. Proiect de hotarâre privind încheierea unui contract de mandat cu 
administratorul special al S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. Deva – în 
faliment și stabilirea remunerației lunare a acestuia. 
    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 completarea ordinii de 
zi cu încă două proiecte de hotărâre: 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Vulcan, prin Consiliul 
Local al Municipiului Vulcan, pentru închiderea ecologică a depozitului 
neconform de deșeuri din municipiul Vulcan. 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului de Ingrijire și 
Asistență Uricani, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara. 
    De asemenea, vă propun ca acest ultim proiect să fie discutat 
înainte de punctul 27. 
    Ultimul punct va fi, ca de obicei, Diverse. 
    Dacă sunt observații cu privire la ordinea de zi propusă? 
    Frânc Oana Elisabeta: 
    Da, domnule președinte, noi avem o observație. V-am solicita 
scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de la punctele 30 și 31, 
deoarece acestea suportă, din nou, discuții juridice. Din păcate, ne 
vedem, din nou, puși în situația de a vota hotărâri votate în baza unor 
hotărâri AGA nelegale. Am cerut scoaterea ambelor puncte de pe 
ordinea de zi, întrucât între punctele 30 și 31 există o strânsă legătură. 
Dacă ne uităm pe proiectul de hotărâre de la punctul 30, acesta spune în 
felul următor: că noi luăm act de hotărârea AGA extraordinare a SC 
Drumuri și Poduri SA din data de 9.03.2017. Astfel, în baza acestei 
hotărâri, s-a hotărât încetarea contractului de mandat al administratorului 
special Mutulescu Marius, însă, domnule președinte, această hotărâre nu 
putea fi luată de către o adunare AGA extraordinară și vă spun și de ce. 
In actul constitutiv al societății SC Drumuri și Poduri, la art.14, sunt 
specificate atribuțiile ședinței AGA ordinare, astfel că la alin.1 lit.b avem 
în felul următor: reprezentanții în AGA aleg și revocă membri. Insă, în 
data de 9.03.2017 a fost întrunită o ședință extraordinară AGA, care nu 
avea printre atribuții și aceste lucruri. Conform statutului, în art.14 alin.5, 
nu există această atribuție de a numi și revoca - și dacă-mi permiteți vă 
pot citi și câteva dintre atribuțiile AGA, respectiv: schimbarea formei 
juridice, mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate, majorarea 
capitalului social, dizolvare, fuziune, emisiune de obligațiuni. Deci, 
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conform actului constitutiv, această revocare a administratorului special 
se putea face doar într-o adunare ordinară și nicidecum extraordinară. 
    In aceste condiții, noi considerăm că aceste hotărâri pe care 
doriți să le promovați în ședința de astăzi sunt nelegale și vă solicităm 
retragerea lor de pe ordine ade zi. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Mulțumesc pentru observații. Nu intrăm în discuții, să 
prelungim și ședința de astăzi, ca și ședințele trecute. Vom ajunge la 
punctele 30 și 31, vom vota, iar rezultatul votului va fi definitoriu și 
definitiv, putând să acționați în continuare cu toate drepturile pe care le 
aveți, pentru a contesta aceste hotărâri. Pentru că – atât vreau să 
menționez – nu facem decât să punem în ordine ce s-a început în 2015 
și s-a greșit. In continuare, vrem ca soluționarea problemei care a avut 
start-up în 2015 să fie definitivă în 2017. 
    Frânc Oana Elisabeta: 
    Si asta o continuați prin punctul 31, înțeleg. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Da. 
    Frânc Oana Elisabeta: 
    Bun. Noi, grupul consilierilor PNL, am făcut o plângere 
prealabilă la care nu am primit răspuns, deși au trecut cele 30 de zile. Vă 
rugăm, dacă se poate, să ne comunicați și răspunsurile la plângerile 
prealabile pe hotărârile atacate anterior. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Am semnat răspunsul la plângerea prealabilă și o să-l primiți.  
    Dacă nu mai sunt alte probleme, vă propun să votăm ordinea 
de zi așa cum e, urmând să dezbatem punctele 30 și 31, iar votul să fie 
cel definitoriu. 
    Stănescu Vetuța: 
    Domnule președinte, dacă-mi permiteți, am și eu o scurtă 
intervenție. Dacă colega mea a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a 
două proiecte de hotărâre, eu o să vă spun că am sesizat o omisiune în 
ordinea de zi de astăzi. Si anume: în urmă cu 30 de zile, la ultima ședință 
de consiliu județean, atunci când era prezentă doamna ministru Sevil 
Shhaideh în acest consiliu județean, ne spuneați că în data de 31 martie 
va avea loc aprobarea înființării unei scocietăți comerciale în subordinea 
consiliului județean, care va gestiona sistemul de management integrat al 
deșeurilor. 
    In urmă cu nouă luni, dumneavoastră spuneați de aici că 
acest sistem va fi operațional și că veți delega serviciul în mod direct. Era 
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o soluție la momentul respectiv. Ați făcut demersurile pentru obținerea 
Autorizației integrate de mediu, toate acestea în condițiile în care exista o 
societate. Intre timp am mai aprobat înființarea unei platforme temporare 
la Petroșani, în care am investit 500.000 lei ... 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    400.000.  
    Stănescu Vetuța: 
    400.000.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    E mult 100.000 pentru mine; pentru dumneavoastră s-ar 
putea să fie puțin. 
    Stănescu Vetuța: 
    Nu este puțin și fiecare leu contează pentru consiliul județean. 
Am majorat cantitatea de deșeuri de pe platforma de la Deva și așa mai 
departe. Toate lucrurile acestea duc la costuri suplimentare privind 
transferul deșeurilor pe platforma de la CMID. Eu vă întreb de ce nu se 
înființează această societate și de ce ajungeți la aceeași concluzie ca în 
urmă cu 9 luni? 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Punctul acesta va fi dezbătut la diverse, unde vă voi prezenta 
o informare. Nu vreau să anticipez. Vreau să vă rog să avem și o ședință 
de consiliul județean de îndată vinerea viitoare, pentru că vom încredința 
direct unui operator privat această lucrare, operarea CMID. Si nu vreau 
să aduc critici sau să spun despre lucruri complet anapoda, făcute și 
preluate și pe care încercăm să le ducem la o finalitate de raționalitate, în 
condițiile în care dorim să rezolvăm problema deșeurilor. Dar aveți 
răbdare până la punctul Diverse, unde vă vom prezenta și motivația 
pentru care n-o să fie societate comercială înființată, ci în urma discuțiilor 
cu autoritățile – în special Ministerul Dezvoltării – am luat decizia să 
încredințăm direct unei societăți private. Iar în informarea pe care v-o voi 
face vă voi spune și pașii care trebuie urmați, pentru că nu avem toate 
documentele acum. Primul document care va sta la baza acestei 
întreprinderi va fi o decizie a Comitetului Județean de Urgență, care va 
avea loc luni, la orele 14. Dar o să vă dau toate detaliile la punctul 
Diverse. 
    Dacă nu mai sunt și alte intervenții, vă rog să acceptați 
propunerea de a vota ordinea de zi: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    Ordinea de zi astfel modificată a fost adoptată cu 21 voturi 
pentru, 10 voturi împotrivă (Toma Florian, Stănescu Vetuța, Antal Liviu 
Marius, Popa Ovidiu Ioan, Gherman Petre Lucian, Popescu Valentin, 
Simon Ionuț Lucian, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta, Magheru Dan 
Adrian) și o abținere (Gligor Dorin Oliviu). 
 
 
 
 
 

I. 
 
    Domnul Stefoni Dumitru Sorin – secretarul județului, prezintă 
Ordinul Prefectului Județului Hunedoara nr.38/2017 privind constatarea 
încetării  de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier județean în Consiliul Județean Hunedoara exercitat de domnul 
Bejinariu Valeriu. 
 
 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea  mandatului 
de consilier județean al domnului Oprișa Ioan Florin. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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. 
    Doamna consilier Dunca Victoria Alina prezintă raportul 
comisiei de validare. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
județean al domnului Oprișa Ioan Florin: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    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 validarea 
mandatului de consilier județean al domnului Oprișa Ioan Florin, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
    Are loc depunerea jurământului, după care domnul consilier 
Oprișa Ioan Florin participă la ședință cu drept de vot, numărul 
consilierilor prezenți în continuare fiind 33. 
 
 
 
 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unei 
Diplome de Excelență. 
    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 acordarea unei Diplome de 
Excelență: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unei 
Diplome de Excelență, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
    Bobora Mircea Flaviu:  
    Pentru că domnul Crețu Vasile - care primește această 
diplomă de excelență cu ocazia împlinirii a 100 de ani, în semn de 
respect pentru îndeplinirea îndatoririlor față de patrie, comunitate și 
familie, viața sa fiind un exemplu demn de urmat - este solicitat și în alte 
părți cu această ocazie, o să-i înmânăm diploma în momentul în care 
apare în consiliu. Intrerupem pentru două-trei minute ședința, îi înmânăm 
diploma și plicul cu 1000 lei. 
 
 
 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu 
Universitatea Politehnică din Timișoara, Facultatea de Inginerie 
Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes 
județean. 
    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. 
       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. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vreau să vă informez că de acum înainte, astfel de asocieri 
se vor face numai în condițiile în care se promovează acest gen de 
proiecte: prezentări de înaltă ținută științifică ale instituțiilor de învățământ 
superior din județul Hunedoara sau, ceea ce urmează pe ordinea de zi, 
modul în care răspundem necesităților Inspectoratului Scolar Județean 
pentru organizarea olimpiadelor de nivel județean sau național. In rest, 
noțiunea de asociere trebuie uitată, relaționarea cu fonduri 
nerambursabile se va face în totalitatea cazurilor în baza Legii 350, prin 
concurs de proiecte. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu 
Universitatea Politehnică din Timișoara, Facultatea de Inginerie 
Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes 
județean: 
    Domnul consilier Gherman Petre Lucian nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul de voturi 
exprimate la acest punct fiind 32 
    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? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu 
Universitatea Politehnică din Timișoara, Facultatea de Inginerie 
Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de interes 
județean, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului 
de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara 
și Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara, în vederea finanțării și 
organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa 
județeană. 
    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, 
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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. 
       Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere 
între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și 
Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara, în vederea finanțării și 
organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa 
județeană: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara și Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara, în vederea 
finanțării și organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, 
etapa județeană, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 
 
 

VI. 
 

     Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare 
nerambursabilă, în condițiile Legii nr.350/2005. 
    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. 
    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. 
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    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. 
     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 Programului anual al 
Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă, în condițiile 
Legii nr.350/2005: 
      Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare 
nerambursabilă, în condițiile Legii nr.350/2005, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
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VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei 
de evaluare şi selecţie a persoanelor fizice autorizate şi atestate, 
asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop 
patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte 
culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, 
ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se 
pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei comisii. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Pentru că am auzit că au fost discuții, vreau să punctez că din 
această comisie de selecție fac parte, conform legii, cei șase președinți ai 
comisiilor de specialitate, doi vicepreședinți și un secretar. O să vă rog și 
o să discut și cu media, aceste proiecte se vor depune la relații externe, 
persoana de legătură va fi Crișan Dan, care va monitoriza și activitatea 
pe culte sport, turism. Doritorii pentru inițierea acestor proiecte, vă rog și 
spre încunoștiințarea dumneavoastră, să facă abstracție de președinte, 
pe care până acum și l-au imaginat ca mult mai deștept decât este cel 
care-i acum. Cel care-i acum are condiții medii de vizualizare, iar lucrurile 
vor fi definitivate în domeniul ăsta de comisia de selecție a proiectelor. 
    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. 
    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. 
    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 
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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. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind constituirea 
Comisiei de evaluare şi selecţie a persoanelor fizice autorizate şi 
atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără 
scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte 
culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, 
ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se 
pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei comisii: 
    Intrucât domnii consilieri Armean Lenuța și Vlad Ovidiu nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 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). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constituirea 
Comisiei de evaluare şi selecţie a persoanelor fizice autorizate şi 
atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără 
scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, proiecte 
culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, 
ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se 
pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei comisii, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea plății unor 
cotizații pentru anul bugetar 2017. 
    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. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații 
pentru anul bugetar 2017: 
    Domnii consilieri județeni Antal Liviu Marius și 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? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.11: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.12: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.13: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.14: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.15: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

21 
 



    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.16: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.17: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea plății 
unor cotizații pentru anul bugetar 2017, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IX. 
 

     Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene pe anul 2017. 
    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, 
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juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Popa Ovidiu Ioan: 
    Domnule președinte, după cum am vorbit și ieri, la ședința de 
comisie, ni s-a prezentat o anexă cu repartizarea sumelor pe firme, 
urmând ca astăzi să primim o detaliere a activităților pe fiecare zonă în 
parte, pe fiecare drum județean, cu evaluarea lucrărilor care se vor 
efectua. De unde plec la această solicitare? Clar că la stabilirea sumelor 
pe fiecare zonă în parte a stat o evaluare a lucrărilor care sunt necesare 
a se efectua pe întreaga rețea de drumuri județene. Sunt convins că 
suma necesară a rezultat undeva mutându-se virgula. E clar că 19 
milioane, o sumă dublă față de cea alocată anul trecut, este insuficientă. 
Solicităm ca, până la ședința următoare - pentru că înțeleg că este o 
treabă destul de laborioasă, o știu personal cum se realizează - să ni se 
prezinte, pe fiecare drum județean în parte, funcție de cantitățile estimate 
în programul de întreținere și reparații. Asta e și în ajutorul consilierilor 
județeni, indiferent de coloratura politică, în a urmări dacă pe drumurile 
respective se efectuează sau nu aceste lucrări de reparații. 
    Doi, așa ca și o chestie de cuantificat tehnic, tot facem vorbire 
de vreo șase luni de zile de programul de întreținere și reparații pentru 
drumul județean 687 Hunedoara-Deva, pe sensul de mers de la 
Hunedoara spre Deva, în care am zis să facem un covor asfaltic pe cele 
două benzi. Nu este pe toți cei șapte km, dar cam patru km și jumătate 
sunt de efectuat. Dacă se decontează numai pentru zona aceasta suma 
alocată la covoare, se risipește toată suma. Ori zona Hunedoara-Hațeg 
este mult mai vastă. Insumează, din câte rețin eu, aproape 200 km. Ca și 
o evaluare a cantităților de lucrări, tot strict matematic, dacă luăm la 
prețurile unitare covorul asfaltic, având în vedere că rețeaua de drumuri 
modernizată, adică asfaltată, a județului Hunedoara însumează vreo 900 
de km, din cei 900 km dacă luăm 100 km pe care să facem covoare 
asfaltice pe șase metri, ar fi exact întreaga sumă alocată anul acesta. De 
asta spun că s-a încercat, bănuiesc, o acoperire a minimului necesar. 
    De ce spun că trebuie defalcată pe fiecare zonă în parte? 
Fiiindcă bănuiesc, că ne chinuim de câțiva ani de zile, și poate 
dumneavoastră ați alocat banii necesari pentru parapetul pietonal al 
podului peste Mureș de la Uroi, văd la un capitol înlocuire parapet 
direcțional o sumă, acoperitoare de altfel. De asta spun că bănuiesc, 
pentru că eu, tehnic, înțeleg. Dar mare parte dintre consilierii județeni nu 
au fost în legislatura trecută, ca să știe de necesarele care se tot poartă 
din an în an. Bănuiesc că din partea de îmbrăcăminți bituminoase ușoare 
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se vor face și pe 741, adică pe Bucureșci-Curechiu, și pe Teliuc-Ghelari, 
și pe Lelese, dar consilierii județeni ar trebui informați mai în detaliu 
despre aceste cantități, pe fiecare drum în parte. Si eu cred că se poate 
realiza până la ședința următoare, nu este foarte greu de efectuat. 
    Incă o problemă strict tehnică: trebuie purces la organizarea 
unei comisii tehnico-economice, în perspectiva unor finanțări și a unor 
lucrări de investiții noi. Toate documentațiile, după cum poate v-ați lovit 
de ele până acum, se lipsesc de lipsa avizului, lipsa documentației. Toate 
documentațiile, pentru toate investițiile care vor fi realizate, trebuie să 
aibă avizul acestei comisii tehnico-economice, compusă dintr-un 
președinte pe care îl stabiliți dumneavoastră, mai mulți membri dintre 
consilierii județeni, o serie de specialiști din toate ramurile: arhitect, 
ingineri, economiști, care să dea viza finală pentru promovarea obiectului 
respectiv. Eu zic că asta nu poate lua mai mult de o lună de zile, 
realizarea acestei comisii tehnico-economice. Asta, v-am zis, în vederea 
posibilelor și realelor probleme care sunt la documentațiile prezente. 
    Si încă o problemă: realizez – deși nu am vrut să iau cuvântul 
la punctul despre utilizarea excedentului – că se începe și cu podul de 
peste râul Crișul Alb de la Blăjeni. Era o dorință a mea, mai personală, 
fiindcă – așa cum și domnul consilier Rus știe – dacă mai vine o viitură, 
s-ar putea să fie o zonă calamitată zona dincolo de pod. Măcar 
documentațiile – am înțeles acum – se vor obține: SF, PT, studiile geo și 
topo, o expertiză. Dar am dori să se și finalizeze, cu inițierea unui nou 
obiect de investiție, realizarea acestui pod peste Crișul Alb de la Blăjeni. 
    Vă mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc foarte mult. E o tematică pe care o să o 
dezbateți cu domnul vicepreședinte Andronache mai în detaliu. Eu mi-aș 
dori să punctez câteva lucruri despre tot ceea ce a însemnat alocarea de 
bani pentru infrastructură. Am considerat că infrastructura stă la baza a 
tot ceea ce înseamnă pilon de dezvoltare pe segmentele: turism, 
economic, sănătate, educație, absolut toate sunt legate de problema 
infrastructurii. Ați observat, indiscutabil că începutul anului 2017 e cu trei 
milioane mai sus decât începutul lui 2016. Lucrurile acestea le-am făcut 
conștienți că trebuie să diminuăm din alte părți, pentru că nu am avut de 
unde să luăm. Dar am considerat infrastructura ca fiind lucrul de excepție 
pe care trebuie să ne focusăm. 
    Punctul doi: legat la ceea ce spuneați dumneavoastră de 
proiecte și avize, de utilitatea sau neutilitatea comisiei, sigur că ne-am 
izbit, pentru că am găsit o serie de studii și proiecte făcute, fără a fi duse 
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la finalitate. Ori eu vă rog să mă credeți că proiecte, studii de fezabilitate 
și treburi de genul ăsta, fără a avea o finalitate, nu vor mai exista. 
    La punctul referitor la întreținere, și eu mă gândeam că există 
niște proceduri, așa cum s-a discutat și ieri în comisie. Una din proceduri 
înseamnă – pentru că vorbeați de covor asfaltic, nu vorbim de ceea ce 
înseamnă întreținere, reparații la trei gropițe – că toate treburile acestea 
trebuie să fie cuantificate, nu atât în ideea cost, termen, ci în ideea lipsei 
de mentenanță pe zona pe care s-a turnat covor asfaltic în martie 2017, 
pentru următorii trei ani. Si știți mai bine ca mine că trei ani e o chestie 
generoasă din partea noastră, a consiliului județean. Pentru că nu ăsta-i 
termenul la o calitate cerută în caietul de sarcini a structurii covorului 
asfaltic, pentru care vom avea un contract cu o firmă, un laborator, care 
va preleva eșantioane din covorul asfaltic, eșantioane care vor fi ținute ca 
probă martor pentru orice posibilă intervenție. Zâmbiți și e bine că 
zâmbiți, dar să credeți că ne vom ține de cuvânt. 
    Referitor la ceea ce înseamnă alocarea de sume, ele vor fi 
posibil de modificat fără a vă aduce la cunoștință treaba asta. 
Posibilitatea modificării lor va fi generată de situații efectiv de urgență. Si 
domnul Andronache are și un plan B pentru lucruri de primă prioritate 
zero, prioritate unu, prioritate doi. Iar referitor la poduri - și e bine că ați 
adus în discuție problema podurilor – în afară de cel despre care făceați 
dumneavoastră vorbire, mai e un pod la Tisa, pentru care s-a plătit în jur 
de 1.800.000 euro și pentru care, ca să fie pus în funcție, mai trebuie să 
plătim cam un milion de euro. Pentru că el nu a fost pus în operă, a fost 
lăsat, podul a fost gândit ca structură metalică, o structură metalică lăsată 
în zona Burjuc și tot ce s-a putut comercializa sau șmecheri în vederea 
altor utilizări, s-a realizat pe podul acela. E păcat. Eu, cu dragă inimă, o 
să accept critica dumneavoastră pentru orice situație în care eu și cu 
domnul Andronache nu ne vom ține de cuvânt pe ceea ce înseamnă 
operarea acestui aspect de întreținere drumuri în mod ireproșabil. Pentru 
că ele generează fonduri în 2018 inimaginabile, dacă la ceea ce s-a făcut 
în 2017 nu mai trebuie să intervii. In 2019 la fel, în 2020 la fel; vorbim de 
ani de zile pentru treaba asta. Si după 2021, cine o să fie aici o să facă 
analiza și lucrurile se vor îndrepta. Asta am vrut să vă spun. 
    Am și eu lista cu drumuri pe care o aveți dumneavoastră și 
care, repet, va fi punctată și veți fi informați în timp util pentru orice 
posibilă modificare, din motive întemeiate. Mulțumesc mult. 
    Andronache Daniel Costel: 
    Doar o completare, domnule consilier, vă rog să îmi permiteți.  
Este foarte bună observația dumneavoastră și suntem întru totul de acord 
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să fie informați toți consilierii, pe toate lucrările. Evident că această sumă 
noi am schițat-o și am gândit-o să acoperim toate zonele cu probleme. 
Le-am identificat și, din păcate sunt foarte multe. Sunt foarte multe 
drumuri județene – sunt convins că știți – care nu au văzut niciodată 
asfaltul, nu au văzut măcar piatră, sunt izolate, trebuie reparate. O să le 
prindem pe toate. Si pentru o bună și corectă informare a colegilor 
consilieri, v-aș ruga – poate săptămâna viitoare, dacă vă va permite 
timpul – să lucrăm amândoi la acea informare. Si să-mi dați modelul de 
informare pe care l-ați făcut anul trecut; eu nu l-am găsit, dar acela cred 
că-i foarte bun. Si să mergem exact pe acel model pe care l-ați făcut 
dumneavoastră anul trecut. Mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Si așa, ca un fapt divers, pentru că sunteți specialist în 
drumuri: ar fi interesant să luați situația pentru care s-a folosit creditul de 
la CEC, acela obținut din emiterea de obligațiuni, în total o sută și vreo 
zece milioane, pe ce drumuri și după aceea, în paralel, să vedeți la cât 
timp s-a făcut mentenanța pe ele. Vă spun că e deosebit de interesant și 
dumneavoastră, ca specialist, ar fi bine să vedeți asta. 
    Vlad Ovidiu: 
    Dacă-mi permiteți și mie, pe lângă polemica de la final, eu zic 
că e foarte important - pentru restul consilierilor, care nu au fost în vechiul 
consiliu - chiar să fim informați, să știm pe ce drumuri s-au făcut 
intervenții. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
  Categoric și așa va fi. 
     Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene pe anul 2017: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene pe anul 2017, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
     
 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării devizului general pentru unele obiective  de investiţii ale 
Consiliului Judeţean 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 aprobarea actualizării devizului 
general pentru unele obiective  de investiţii ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării devizului general pentru unele obiective  de investiţii ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 
 
 

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 – 
2020. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    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. 
    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. 
    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. 
     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. 
    Stănescu Vetuța: 
    Domnule președinte, permiteți-mi să intervin! Am analizat 
bugetul consiliului județean și am câteva remarci de făcut. El este alcătuit 
astfel încât să acopere cheltuielile de personal, care au crescut în anul 
2017, în medie, cu 20%, atât la consiliul județean, cât și la instituțiile din 
subordine. Ce este însă trist, e faptul că avem un program de investiții 
redus, atât la instituțiile din subordine, cât și la consiliul județean, cu vagi 
investiții legate de achiziția unui autoturism sau a unui echipament 
electronic. Ceea ce este foarte trist pentru un consiliu județean. 
    Constat cu tristețe însă că la Spitalul Județean de Urgență 
Deva, care este instituția determinantă care se ocupă de sănătatea 
populației județului Hunedoara și care derulează un act medical 
performant, nu avem nici un leu pus pe programul de investiții. Așa cum 
spuneați dumneavoastră, infrastructura este, de fapt, pilonul de 
dezvoltare a unei societăți. Si constatăm că la Spitalul județean nu există 
niciun echipament propus a se achiziționa în anul 2017. Stiu, o să-mi 
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spuneți că veți veni cu procentul de 3-5% prevăzut de Legea 95/2006, 
care spune care este procentul cu care trebuie să vină în completare 
consiliul județean, față de sumele de la Ministerul Sănătății. Da, înțeleg, 
dar acest procent de 3-5% trebuia prevăzut în acest buget; ori el nu 
există. In 2016, când făceați recepția noului corp de clădire, declarați că 
în 2017 acesta va fi funcțional. Mi-e greu să cred că el va fi cu adevărat 
funcțional, știind ce valoare au echipamentele și cât de costisitoare sunt. 
Date fiind aceste lucruri, să știți că suntem îngrijorați. 
    Un alt lucru care mă surprinde este următorul: la finanțările 
nerambursabile reducem sumele, e adevărat. Dar cel mai trist este că 
reducem sumele la sport. In următoarele proiecte de hotărâre propuse de 
dumneavoastră, vom avea și o asociere pentru construirea sau 
reabilitarea stadionului „Michael Klein” din Hunedoara. Este vorba de 
500.000 lei. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Față de? 
    Stănescu Vetuța: 
  1.350.000 anul trecut. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Si diferența unde era cantonată? Vă spun eu: în procese cu 
Curtea de Conturi pentru asocieri. 
  Stănescu Vetuța: 
    Nu vorbim de asocieri, vorbim de Legea 350, domnule 
președinte, de finanțările nerambursabile. Deci, facem asocieri pentru 
reabilitarea de stadioane, pentru construcții de săli de sport, probabil, și 
așa mai departe, dar nu ne gândim la sport. Eu mă întreb ce facem mai 
întâi? Construim stadioane și după aceea stimulăm sportul sau stimulăm 
sportul și apoi construim stadioane? 
    Sigur că ar mai fi multe lucruri de spus, dar o să vă rog să 
aveți în vedere investițiile despre care vă vorbeam la Spitalul Județean 
de Urgență Deva, care este instituția medicală reprezentativă pentru 
județul Hunedoara, și, sigur, să vă aplecați, dacă se poate, spre capitolul 
sport, pentru că este unul extrem de important și ne dorim o societate 
sănătoasă. Vă mulțumesc.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Si eu vă mulțumesc, mai ales că împreună am avut o discuție 
pe o parte din temele ridicate aici și ieri, când au avut loc ședințele pe 
comisii. Si atunci mi-am permis să vă dau câteva explicații legate de 
spitalul județean, pe care le-am continuat și la mine în birou. Spitalul 
județean e, într-adevăr, o problemă care ne preocupă și o problemă care 
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trebuie finalizată începând cu definitivarea echipei de management a 
spitalului. In afară de echipa de management, v-am spus atunci care sunt 
sursele pentru care vom încerca, împreună cu Ministerul Sănătății, să 
dezvoltăm în continuare Spitalul județean, să facem în continuare 
reparațiile la Baia sărată, așa cum a fost prevăzută finanțarea inițială. Si, 
nu în ultimul rând, Spitalul județean beneficiază de un sprijin constant 
pentru ceea ce înseamnă funcționare, iar asta e un mare păcat, că 
funcționarea spitalului, asigurarea condițiilor de funcționare, înghite 
milioanele care ar putea fi direcționate în altă parte. Dar asta e o 
chestiune mult, mult mai adânc de săpat, pe care – indiscutabil o știți mai 
bine decât mine, pentru că o perioadă ați fost director economic la 
Spitalul județean, iar problema creanțelor Spitalului județean nu face 
obiectul discuției de acum. Dar vă spun că ceea ce ați cerut 
dumneavoastră, să ne aplecăm mai mult spre problema aceasta, va fi 
realizat. Eu am luat ca recomandări ambele lucruri pe care ni le-ați spus. 
    Iar la capitolul sport, Ioana, în ce a constat suma de 
1.300,000 de anul trecut? 
    Dan Daniela Ioana: 
  Finanțarea unei echipe de fotbal de sală. 
    Stănescu Vetuța: 
    Vă spun eu, domnule președinte, îmi amintesc foarte bine. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Finanțări echipe de fotbal de sală nu înseamnă referința la 
care făceați aluzie la noi: sport și sănătate populație. 
    Stănescu Vetuța: 
    Permiteți-mi să vă contrazic, domnule președinte. Nu au fost 
finanțări pentru echipe de sală. Au fost proiecte depuse de către asociații 
și fundații care practică acest sport. A fost concurs de proiecte. Confirmă 
doamna director economic. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, eu sunt de acord. Dar, vă repet: recomandarea 
dumneavoastră am luat-o așa cum mi-ați făcut-o. Si repet: ea se referă la 
preocuparea noastră pentru revigorarea sportului în grădinițe, școli, licee, 
nu în turnee. 
    Stănescu Vetuța: 
    De acord, domnule președinte. Revigorarea sportului se face 
în grădinițe, școli, licee. Toate aceste grădinițe, școli, licee au, cu 
siguranță, proiecte de depus la consiliul județean. Am făcut parte din 
comisia de selecție a dosarelor mulți ani și am văzut că sunt foarte multe 
echipe, de fel și fel de sporturi, care se dezvoltă în județul Hunedoara și 
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este păcat să nu le stimulăm financiar, în condițiile în care ele practică 
sporturi sănătoase pentru societate. 
    Andronache Daniel Costel: 
    Doamna consilier, dacă-mi permiteți, am doar o mică 
completare. Problema aceasta a sportului e puțin mai sensibilă. Nu poți 
să faci sport fără baze sportive. Deci prima noastră gândire este să 
facem baze sportive, ca să aibă copiii unde să vină. Dacă vom face baze 
sportive moderne - și îmi pare rău că vă deranjează că vrem să facem un 
stadion la Hunedoara, unde este pepiniera fotbalului din județul 
Hunedoara, iar copiii genetic sunt dotați pentru fotbal – trebuie să facem 
acel stadion. 
    Pe partea de finanțări și acum ne mai chinuim să recuperăm 
100.000 lei din finanțarea pe care ați dat-o la Hunedoara și care nu s-a 
folosit, clubul l-ați băgat în insolvență și așa mai departe. Deci nu e cazul 
să mai discutăm. 
    Stănescu Vetuța: 
    Vă rog să mă credeți că nu regret în nici un fel faptul că ne 
asociem cu Hunedoara pentru reconstruirea stadionului. Ba din contră, 
este stimulativ. Dar, ca să populăm aceste stadioane și baze sportive, 
avem nevoie de copii care să practice sportul. 
    Staier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, pot să intervin și eu? Doamna consilier 
Stănescu, fost vicepreședinte, probabil că este supărată deoarece au 
căzut finanțările de la handbalul pnl-ist, de la echipele pnl-iste de fotbal, 
zeci de miliarde care s-au dat de la consiliul județean în ultimii ani. Ar 
trebui să ne limităm, colega, la niște chestii și să acceptăm situația și 
proiectele propuse de actuala conducere. Dumneavoastră sunteți în 
campanie electorală pentru alegerile interne și doriți să fiți vizibilă, 
probabil pentru alegătorii PNL care vor veni luna viitoare la alegeri. Noi 
susținem proiectele propuse de conducerea consiliului județean și am 
vrea să trecem la vot. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Mulțumesc, domnule Staier. Doamna Stănescu, fiți convinsă 
că recomandările dumneavoastră au fost ascultate de toată lumea, le-am 
notat și vă veți convinge că le vom analiza. Si, ca o paranteză, dacă sunt 
proiecte efectiv de excepție, vom găsi soluții pentru a ajuta proiectele 
respective. 
    Stănescu Vetuța: 
    Nu veți mai putea găsi soluții, domnule președinte, dacă vor fi 
proiecte de excepție, în condițiile în care nu avem un proiect aprobat. 
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Fondul de rezervă este mic, l-am văzut, doar 200.000 și poate fi folosit 
doar în situații de urgență. Așa că ... 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Am înțeles. Nu vreau să intru în detalii. Mă opresc aici. 
Mulțumesc încă o dată pentru recomandări. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2017 și estimările pe 
anii 2018 – 2020: 
    Domnii consilieri Antal Liviu Marius, Dimulescu Rodica și 
Suciu Ancuța Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 
astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 30. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2017 și estimările pe 
anii 2018 – 2020, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la 
închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și secțiunii de funcționare în anul 
2017. 
    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. 
    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. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
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    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
     Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului 
bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare și secțiunii de funcționare în anul 2017: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 32. 
    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 utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la 
închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și secțiunii de funcționare în anul 
2017, în ansamblul său: 

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

 
XIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020 
ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului 
Judeţean 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. 
    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. 
    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. 
     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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    Gherman Petre Lucian: 
     Domnule președinte, aș avea și eu o intervenție. La art.18 de 
la acest punct este vorba despre Agenția de Dezvoltare Economico-
socială a Județului Hunedoara. Mai întâi am să vă citesc de pe site-ul 
consiliului județean, pe scurt, care este scopul ADEH, după care o să fac 
câteva precizări și voi reveni spre sfârșit cu o solicitare. 
    Scopul ADEH este de a participa la dezvoltarea durabilă a 
județului Hunedoara, prin inițierea de proiecte și programe în interesul 
colectivităților umane, promovarea imaginilor și a oportunităților de 
afaceri și cooperare la nivel regional, local și județean. De asemenea, 
asigurarea promovării potențialului turistic al județului Hunedoara. 
    Am aflat din presă că, în perioada 16-19 februarie, o delegație 
aș spune epică a ADEH – epică referindu-mă la cheltuielile efectuate cu 
ocazia acestei delegații ... 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    De ce? Care e problema cu cheltuielile? 
    Gherman Petre Lucian: 
    Am observat că la bugetul ADEH s-au adăugat, față de anul 
trecut, încă 300.000 lei. Aceasta înseamnă că societatea respectivă a 
avut rezultate notabile. In opinia mea, rezultatele ADEH se cuantifică prin 
numărul de contracte încheiate de operatorii din turism din acest județ 
care, evident, ar trebui să se traducă în creșterea numărului de turiști. Am 
vrea să aflăm și noi câte proiecte a încheiat această agenție în urma 
activității prodigioase pe care o desfășoară, având în vedere costurile 
presupuse și faptul că – repet – i se mărește bugetul cu 300.000 lei. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    ADEH, așa cum ați menționat dumneavoastră – ce ați citit pe 
site, bănuiesc – are un rol de absolută excepție în ceea ce înseamnă 
promovarea județului Hunedoara, promovarea produselor tradiționale, 
promovarea inițiativei tinerilor întreprinzători. Si veți vedea că va avea și 
în continuare câteva acțiuni, începând cu săptămâna viitoare, în ideea 
asta. Si vreau să vă mai spun că ADEH a realizat – pe scurt vă spun – 
aproximativ două milioane de euro, scutind consiliul județean de 
problema infringement la ceea ce înseamnă Parcul de Afaceri de la 
Simeria. A încheiat contracte pentru niște spații care obligatoriu trebuiau 
să fie mobilate, pentru ca problema acestui parc de afaceri să nu devină 
o piatră de moară pentru consiliul județean, contracte pentru halele de 
producție.  
    Vă dau un singur exemplu: un investitor – nu-mi aduc aminte 
numele, dar nu-i autohton – a închiriat două săli pentru care spune că 
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rezolvarea problemei în relaționarea cu consiliul județean, respectiv 
ADEH, a durat câteva ore, el fiind în contact cu cei de la instituția asta – 
vorbesc de trecut – zile întregi și tot amânându-se contractul acesta. 
    Gherman Petre Lucian: 
    Intrebarea era pe zona de turism. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Ajung imediat și la turism. Turismul și încheierea de contracte, 
cred eu, că e complicat de făcut în 5-6 luni. Să știți că o agenție de 
management pentru turism își formează piața și și-o stabilizează în ani, 
respectiv zeci de ani de lucru cu potențiale agenții care să organizeze 
activitatea. Activitatea este o treabă - știți și dumneavoastră, știu și eu – 
extrem-extrem de serioasă și sensibilă. Pentru activitatea de turism, 
ADEH a purtat discuții la cele două târguri. N-am putut participa și n-am 
putut să fim vizibili ca ADEH decât în toamnă, când am participat la 
primul târg național, în primăvară, când am participat la al doilea târg, și 
acum, când spuneți că a fost o delegație epică. Probabil vă referiți la 
delegația de la Paris. Da? 
    Gherman Petre Lucian: 
    La București a fost. Si a costat 86 mii lei. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Prezența noastră la cele două târguri s-a lăsat cu oameni 
care au luat detalii, operatori în turism care doresc să ne contacteze prin 
ADEH și care doresc în județul Hunedoara pachete de servicii. Dați-vă 
seama că pentru chestia asta am organizat și întâlniri – tot ADEH, nu eu 
sau consiliul județean – cu producătorii de produse tradiționale și cu 
operatorii și proprietarii de pensiuni, cu care am încercat să schițăm 
trasee care să se constituie în pachete turistice pentru potențialii vizitatori 
ai județului. ADEH lucrează acum la conceperea unui program care 
poate fi accesat inclusiv pe telefon, cu trasee turistice accesibile. Pentru 
că pașii până la atingerea unui număr sau o creștere a numărului de 
turiști într-o anumită zonă, sunt pași premergători obligatoriu de făcut. Si 
e o activitate serioasă acolo. 
    Gherman Petre Lucian: 
    Trebuie să trecem de zona asta de tatonări, pentru că altfel 
delegațiile respective reprezintă doar niște excursii în diverse zone 
geografice ale angajaților ADEH.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Mie îmi pare rău că nu participați la târgurile acestea. Dar de 
acum înainte o să vă lansăm invitații și veți vedea ce succes a avut 
ultimul târg de la București, în care au fost operatori mari care ... Nu poți 
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să faci turism doar așa, bătând din palme și nu poți creea o bază pentru 
eficientizarea activității acesteia de la o lună la alta. Astea sunt lucruri 
care durează. 
    Gherman Petre Lucian: 
    Totuși, creșterea de buget trebuie să fie efectul unui 
feedback. 
    Felciuc Eduard: 
    Domnule președinte, îmi permiteți și mie un minut? După câte 
știu eu, și colegul Gherman și toți colegii noștri au primit invitații la toate 
acțiunile ADEH. Cred că și acum aveți invitația cu start-up-ul din partea 
ADEH, domnule coleg, nu? 
    Toma Florian: 
    Domnule președinte, o problemă personală mă obligă la orele 
1500 să fiu pe aeroportul din Timișoara. V-aș ruga să-mi permiteți să mă 
retrag din ședință. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Drum bun, domnule Toma! Si să reveniți cu bine, pentru că 
sunteți util în consiliu. 
    Frânc Oana Elisabeta: 
    Intr-adevăr, ați spus că ADEH a purtat discuții la târguri, a 
organizat întâlniri pentru constituirea de trasee. Pentru că ați atins 
această zonă de turism, vă amintesc că v-am făcut o solicitare în data de 
22 februarie să prezentați strategia de dezvoltare a județului din punct de 
vedere turistic, precum și proiectele pe care le aveți în derulare în cursul 
acestui an. A trecut mai bine de o lună și nu am nici un răspuns la 
această solicitare. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    S-ar putea să dureze încă o lună. Strategia nu o fac ... 
    Frânc Oana Elisabeta: 
    Nu, domnule președinte. Pe dumneavoastră vă obligă legea 
ca în 30 de zile să faceți un răspuns, indiferent că este pozitiv sau 
negativ. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Bun. O să vă dau răspunsul acum, în ședință. 
    Frânc Oana Elisabeta: 
    Vă mulțumesc. Dar aș prefera să-l primesc și în scris. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
   Da, o să-l primiți și în scris. Strategia de dezvoltare - îmi 
permit să vă raportez – nu o să fie o rasoleală, un copy-paste de pe 
diverse site-uri, ci o să fie o strategie care să aibă și eficiență economică 
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în județul Hunedoara. Dar o să primiți și un răspuns scris. Am avut 
întâlniri, nu putem selecta firme care să conceapă o strategie de 
dezvoltare după cum mișcă sau după cum își imaginează ei că sunt 
foarte buni. Dar o să primiți și un răspuns scris. 
    Frânc Oana Elisabeta: 
    Eu doar am făcut o adresă la care, într-adevăr, aștept un 
răspuns.  Deci, dacă sunt proiecte, să mi le enumerați care sunt. Vă 
mulțumesc.  
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Aș vrea și eu să fac o precizare referitor la cele două 
probleme pe care le-ați ridicat în legătură cu ADEH. 
    1. Bugetul ADEH a crescut de la 1.000.000 la 1.300.000 lei. 
De la 1.000.000 la 1.200.000 sunt fonduri alocate de la consiliul județean, 
iar 100.000 sunt venituri proprii. Anul trecut, din bugetul de un milion nu 
au reușit să cheltuiască decât 450.000, pentru că la Parcul de Afaceri de 
la Simeria nu au făcut nimic. Si eram în imposibilitatea de a realiza 
indicatorii de performanță pe care îi avem, ceea ce însemna o corecție de 
până la 100%. S-a reușit să se obțină autorizația pe situații de urgență și 
pe baza respectivă s-au închiriat o parte din halele de acolo: două hale 
anul trecut, anul acesta încă o hală și se continuă, până când vom 
ajunge la indicatorii solicitați, de 87% din locuri. Asta înseamnă undeva la 
vreo 240 de locuri de muncă și, bineînțeles, suprafața aferentă. Deci anul 
trecut ADEH nu a făcut nimic. Eram în situația în care să avem corecții. 
S-au făcut investițiile necesare, astfel încât mare parte din centrul de 
afaceri este funcțional. Dar, din cauza unui proiect prost făcut, sala de 
conferințe nici în ziua de astăzi nu poate să fie pusă în folosință legal, 
pentru că nu are autorizația de la ISU. Costurile sunt de câteva sute de 
mii de lei, pentru a putea obține autorizația, iar acea sală să fie 
funcțională. 
    Dacă discutăm din punctul de vedere a ceea ce face ADEH, 
ADEH face promovare. Eficiența promovării o vedem în numărul de turiști 
care va crește la obiectivele turistice pe care le avem. In târgul de la 
București din luna februarie, care a fost vizitat de peste 7.000 de 
persoane, au fost șase helpdesk-uri la care am avut zece obiective din 
județul Hunedoara promovate. Nu toate sunt ale consiliului județean. De 
exemplu Castelul de la Hunedoara este un obiectiv al Municipiului 
Hunedoara, dar noi îl promovăm. O să vedem numărul de turiști crescut 
și acolo, dar nu înseamnă că este numai meritul ADEH. ADEH, în 
schimb, a promovat zece obiective turistice din județul Hunedoara, între 
care avem trei monumente UNESCO și alte obiective importante. La 
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sfârșitul acestui an vom vedea creșterea numărului de turiști la 
principalele obiective din județul Hunedoara, raportat la anul precedent. 
Deci el face promovare, nu poate să cuantifice numărul de turiști care 
crește la fiecare obiectiv turistic în parte. Promovarea eu zic că este una 
profesionistă și, dacă cineva a fost la Târgul de Turism de la București, 
cred că și-a dat seama că unul din cele mai remarcate standuri de acolo 
a fost cel al județului Hunedoara. 
    Referitor la deplasarea la târgul de la Paris, unde au fost 
peste 100.000 de vizitatori, pe frontispiciul clădirii respective, alături de 
mesh-ul târgului era mesh-ul României. Pe mesh-ul României, la care 
județul Hunedoara nu a avut nici un leu contribuție, era Castelul de la 
Hunedoara. Cred că ați văzut poza, dacă nu, o să v-o arăt. Deci Castelul 
de la Hunedoara a fost promovat gratuit de Ministerul Turismului și a fost 
50% din mesh-ul României era Castelul de la Hunedoara. Contactele au 
fost cu mai multe agenții de turism, vom vedea pe viitor care va fi 
impactul acestei acțiuni. Dar nu putem face promovarea astăzi și să 
avem rezultatul mâine. Oricum, cuantificarea numărului de turiști se va 
face la sfârșitul anului și o să vedem la principalele obiective turistice și 
istorice pe care le avem în județul Hunedoara creșterea care va fi. Chiar 
și la Hunedoara, să zicem că 10% avem și noi meritul, pentru că l-am 
promovat la târgul de la Paris, l-am promovat la București și așa mai 
departe. Dar meritul principal acolo va fi al altora. In schimb, obiectivele 
consiliului județean o să vedeți că vor înregistra o creștere foarte mare, 
eu zic chiar exponențială, a numărului de turiști în acest an. Obiectivele 
noastre sunt, în principal, monumentul UNESCO de la Sarmizegetusa 
Regia. Ulpia Traiana, Tebea și așa mai departe. Acestea sunt ale 
noastre, dar noi promovăm tot județul, inclusiv obiective care sunt sub 
coordonarea consiliilor locale. Castelul de la Hunedoara are peste 
300.000 de turiști, din cauza asta ne-am legat de imaginea lui. Astăzi el 
ne promovează pe noi, mâine s-ar putea ca noi să putem să ne 
promovăm singuri. Eu cred că aceste acțiuni sunt foarte bine venite, 
pentru că dacă nu, noi nu existăm. Si dacă ADEH are o creștere a 
bugetului, este pentru că această creștere se reflectă și în acțiunile pe 
care le face. Un târg de turism la București costă aproximativ 80.000 lei, 
dintre care 60.000 lei reprezintă doar standul, cu utilitățile și chiria. Deci 
eu nu cred că ADEH nu-și face treaba și, bineînțeles, pe parcurs vom 
vedea exact pașii pe care i-a făcut. Mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Două lucruri sunt de 
reținut. 1: Parcul de la Simeria, pentru care am evitat sume mai mult 
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decât considerabile, prin mobilarea lui cu activități economice. Si 2: sunt 
convins că toți de aici știu ce înseamnă promovare. Să ai emblema 
județului Hunedoara la o expoziție internațională, în cel mai vizibil punct, 
fără să dai nici un ban, înseamnă ceea ce se numește în limbaj american 
lobby, care e făcut inclusiv de ADEH. Mie mi-ar fi foarte simplu să 
vorbesc de trecut și să răspund cu argumente. Dar caut să evit sistematic 
treaba asta. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 și estimările pentru anii 
2018-2020 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara: 
    Doamnele consilier județean Dimulescu Rodica și Suciu 
Ancuța Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel 
încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 30. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
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    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). 
    Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.11: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.12: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.13: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

43 
 



    Art.14: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.15: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.16: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.17: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.18: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.19: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.20: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.21: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

44 
 



    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 și estimările pentru anii 
2018-2020 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale societăților comerciale la care 
județul Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar. 
    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. 
    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. 
    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 bugetelor de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2017 ale societăților comerciale la care județul 
Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar: 
    Doamna consilier județean Frânc Oana Elisabeta lipsește 
temporar din sala de ședințe, iar domnii consilieri județeni Antal Liviu 
Marius și Felciuc Eduard nu participă la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 29. 
    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 privind aprobarea 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale societăților comerciale 
la care județul Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetelor 
de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 - 2020 ale 
spitalelor publice de interes județean. 
    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. 
    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. 
    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. 
     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 bugetelor de venituri 
și cheltuieli pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 - 2020 ale spitalelor 
publice de interes județean: 
    Domnul consilier județean Antal Liviu Marius lipsește 
temporar din sala de ședințe, iar doamna consilier Suciu Ancuța Elena nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 30. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- 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). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 - 
2020 ale spitalelor publice de interes județean, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
XVI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor 
financiare anuale pe anul 2016 ale S.C. APA SERV S.A. Valea Jiului 
Petroșani. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
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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 situaţiilor financiare 
anuale pe anul 2016 ale S.C. APA SERV S.A. Valea Jiului Petroșani: 
    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 aprobarea 
situaţiilor financiare anuale pe anul 2016 ale S.C. APA SERV S.A. Valea 
Jiului Petroșani, 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 preluarea în 
domeniul public al Județului Hunedoara a imobilelor în care și-a 
desfășurat activitatea Unitatea Medico-Socială Uricani. 
    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 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 preluarea în domeniul public al 
Județului Hunedoara a imobilelor în care și-a desfășurat activitatea 
Unitatea Medico-Socială Uricani: 
    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 preluarea în 
domeniul public al Județului Hunedoara a imobilelor în care și-a 
desfășurat activitatea Unitatea Medico-Socială Uricani, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea protocolului 
de predare-primire în patrimoniul public al Județului Hunedoara a 
investiției ”Extindere rețea de canalizare la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu” realizată de către Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu. 
    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 însușirea protocolului de 
predare-primire în patrimoniul public al Județului Hunedoara a investiției 
”Extindere rețea de canalizare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Geoagiu” realizată de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu: 
    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 însușirea 
protocolului de predare-primire în patrimoniul public al Județului 
Hunedoara a investiției ”Extinderea rețea de canalizare la Sanatoriul de 

51 
 



Pneumoftiziologie Geoagiu” realizată de către Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIX. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării documentației tehnico-economice la faza studiu de 
fezabilitate, pentru obiectivul de investiții ”Colector menajer în Stațiunea 
turistică Straja – Lupeni” și aprobarea finanțării întregului obiectiv din 
bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă raportul 
de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 
documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate, pentru 
obiectivul de investiții ”Colector menajer în Stațiunea turistică Straja – 
Lupeni” și aprobarea finanțării întregului obiectiv din bugetul propriu al 
Județului Hunedoara pe anul 2017: 
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    Domnul consilier județean Burlec-Martin Ionel lipsește 
temporar din sala de ședințe, 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). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării documentației tehnico-economice la faza studiu de 
fezabilitate, pentru obiectivul de investiții ”Colector menajer în Stațiunea 
turistică Straja – Lupeni” și aprobarea finanțării întregului obiectiv din 
bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul 
Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara pentru 
realizarea în comun a obiectivului de investiții ”Reabilitarea Complexului 
Sportiv Michael Klein, Municipiul Hunedoara, 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. 
      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. 
     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 asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara, 
prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara pentru realizarea în comun 
a obiectivului de investiții ”Reabilitarea Complexului Sportiv Michael 
Klein, Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara”: 
    Domnii consilieri județeni Burlec-Martin Ionel și Gligor Dorin 
Oliviu lipsesc temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 30. 
   Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- 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 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu 
Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara 
pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții ”Reabilitarea 
Complexului Sportiv Michael Klein, Municipiul Hunedoara, Județul 
Hunedoara”: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXI. 
 

    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, 
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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 atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 
regulate speciale: 
    Domnii consilieri județeni Burlec-Martin Ionel și Gligor Dorin 
Oliviu lipsesc temporar din sala de ședințe, 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 atribuirea unor 
licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de 
persoane prin curse regulate speciale, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentelor pentru finanţarea furnizorilor privaţi de servicii sociale, 
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acreditați ca furnizori de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi 
în domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap/persoanei vârstnice. 
    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 Regulamentelor 
pentru finanţarea furnizorilor privaţi de servicii sociale, acreditați ca 
furnizori de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul 
protecţiei persoanei adulte cu handicap/persoanei vârstnice: 
    Domnul consilier județean Gligor Dorin Oliviu lipsește 
temporar din sala de ședințe 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). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentelor pentru finanţarea furnizorilor privaţi de servicii sociale, 
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acreditați ca furnizori de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi 
în domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap/persoanei vârstnice, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
XXIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 
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 
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara: 
    Domnul consilier județean Gligor Dorin Oliviu lipsește 
temporar din sala de ședințe astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 31. 
    Art.1: 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a 
Persoanelor Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
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    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    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 Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu: 
    Domnul consilier județean Gligor Dorin Oliviu lipsește 
temporar din sala de ședințe 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). 
    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 
organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu, în ansamblul său: 

60 
 



- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. 
    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. 
    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 al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad: 
    Domnii consilieri județeni Gligor Dorin Oliviu și Vlad Ovidiu 
lipsesc temporar din sala de ședințe, iar doamna consilier județean Suciu 
Ancuța Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel 
încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- 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). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  
statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
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    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    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 al 
Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu”:  
    Domnii consilieri județeni Gligor Dorin Oliviu și Vlad Ovidiu 
lipsesc temporar din sala de ședințe, 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). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  
statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu”, în ansamblul 
său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

x 
 

    Bobora Mircea Flaviu: 
  Domnilor consilieri, întrucât ni s-a alăturat domnul Crețu 
Vasile, vă propun să-i înmânăm Diploma de excelență, după care vom 
continua cu proiectele de hotărâre din ordinea de zi. 
    Domnule Crețu, toți cei 33 de consilieri județeni, cât și colegii 
noștri din aparatul de specialitate al consiliului județean, suntem deosebit 
de onorați de prezența dumneavoastră aici. Suntem onorați și vă privim 
cu respect, respectul cuvenit celor 100 de ani pe care-i aveți, pe care ni-i 
dorim și noi, dar de data asta suntem onorați că avem în mijlocul nostru 
un veteran, un om care poate constitui un exemplu de patriotism și de 
comportare în comunitate și în familie, un exemplu care trebuie urmat de 
generațiile viitoare, inclusiv de noi. Si ne-am gândit să vă acordăm o 
diplomă de excelență, cu ocazia împlinirii a 100 de ani, pe care v-o 
înmânăm  împreună cu o mică atenție din partea consiliului județean, 
atenție pe care o găsiți într-un plic atașat diplomei. 
    Crețu Vasile: 
    Dragi cetățeni și cetățence, am onoarea să mă prezint: sunt 
veteranul de război care am trecut prin foc și prin pară, de am îndeplinit 
suta de ani, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu îndrumarea personală care 
este astăzi. Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru că m-ați respectat ca 
pe un bunic al dumneavoastră. Dumnezeu să vă dea sănătate, să 
conduceți mai departe! Multă sănătate la toți și fericire! 
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XXVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării 
Centrului de Ingrijire și Asistență Uricani, în cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 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. 
    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 înființării Centrului de 
Ingrijire și Asistență Uricani, în cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31 – domnul consilier 
județean Magheru Dan Adrian lipsește temporar din sala de ședințe). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31 – domnul consilier 
județean Magheru Dan Adrian lipsește temporar din sala de ședințe). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31 – domnul consilier 
județean Magheru Dan Adrian lipsește temporar din sala de ședințe). 
    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). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
înființării Centrului de Ingrijire și Asistență Uricani, în cadrul 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). 
 

 
 
 
 

XXVIII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului 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, 
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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. 
    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 
statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și 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? 
- 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 statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
XXIX. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului 
lunar de combustibil pentru autoturismele, autovehiculele speciale și 
autoutilitarele din parcul auto 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. 
    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 consumului lunar de 
combustibil pentru autoturismele, autovehiculele speciale și autoutilitarele 
din parcul auto al Consiliului Județean 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? 
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- 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 stabilirea 
consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, autovehiculele 
speciale și autoutilitarele din parcul auto al Consiliului Județean 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea încetării 
contractului de mandat nr.8050/15.11.2012 încheiat în baza Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.200/2012 privind aprobarea 
remunerației administratorului special al S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. 
Deva – în faliment. 
    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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    Frânc Oana Elisabeta: 
    Noi am purtat o discuție și ieri, la ședința de comisii și motivul 
pentru care grupul PNL a votat împotriva acestui proiect a fost lipsa 
procesului verbal de la ședința extraordinară AGA din data de 9.03.2017, 
a hotărârii AGA, precum și a publicării convocatorului și hotărârii în 
Buletinul insolvenței. Consiliul județean dorește ca astăzi noi să 
pronunțăm o hotărâre în baza unei adunări extraordinare a acționarilor 
SC Drumuri și Poduri, o adunare care – din punctul nostru de vedere și 
nu doar, din punctul de vedere al statutului, conform art.16 alin.2 lit.a – a 
fost nestatutară. Si, dacă-mi permiteți, vă citesc ce spune art.16 alin.2: 
pentru validarea deliberărilor adunărilor generale extraordinare, este 
necesară, la prima convocare, o prezență de trei pătrimi. La adunare au 
fost prezenți 15 consilieri, în condițiile în care, pentru a fi validată AGA 
etraordinară, trebuia să fie un număr de 23. 
    In al doilea rând, In baza unei hotărâri AGA extraordinare nu 
se putea lua hotărârea de revocare a administratorului special, conform 
art.14 alin.5 privind atribuțiile adunării AGA extraordinare. Vi le-am citit 
înainte de aprobarea ordinii de zi. Acest lșucru poate fi făcut numai în 
cadrul unei adunări AGA ordinare, conform art.14, ali.1 lit.b din actul 
constitutiv al societății de drumuri și poduri. Ori, în aceste condiții noi, nu 
puem să adoptăm o hotărâre în baza unei adunări AGA extraordinare 
nelegale. Vă mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc, doamna Frânc! Si, pentru a continua ordinea 
de zi, vă propun să trecem la vot. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind constatarea 
încetării contractului de mandat nr.8050/15.11.2012 încheiat în baza 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.200/2012 privind aprobarea 
remunerației administratorului special al S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. 
Deva – în faliment: 
   Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 19 voturi pentru și 13 voturi împotrivă 
(Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Gherman Petre 
Lucian, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, Oprișa Ioan Florin, Simon 
Ionuț Lucian, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta, Magheru Dan Adrian, 
Mârza Florin, Gligor Dorin Oliviu). 
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    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 20 voturi pentru și 12 voturi împotrivă 
(Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Gherman Petre 
Lucian, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, Oprișa Ioan Florin, Simon 
Ionuț Lucian, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta, Mârza Florin, Gligor 
Dorin Oliviu). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 18 voturi pentru și 14 voturi împotrivă 
(Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius,  Popa Ovidiu Ioan, Gherman Petre 
Lucian, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, Oprișa Ioan Florin, Simon 
Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta, 
Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Gligor Dorin Oliviu). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 18 voturi pentru și 14 voturi împotrivă 
(Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius,  Popa Ovidiu Ioan, Gherman Petre 
Lucian, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, Oprișa Ioan Florin, Simon 
Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta, 
Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Gligor Dorin Oliviu). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constatarea 
încetării contractului de mandat nr.8050/15.11.2012 încheiat în baza 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.200/2012 privind aprobarea 
remunerației administratorului special al S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. 
Deva – în faliment, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 14 
voturi împotrivă (Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius,  Popa Ovidiu Ioan, 
Gherman Petre Lucian, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, Oprișa 
Ioan Florin, Simon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, Frânc 
Oana Elisabeta, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Gligor Dorin Oliviu). 
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XXXI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind încheierea unui 
contract de mandat cu administratorul special al S.C. DRUMURI ȘI 
PODURI S.A. Deva – în faliment și stabilirea remunerației lunare a 
acestuia. 
    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. 
    Frânc Oana Elisabeta: 
    Aș avea o singură întrebare, înainte de a supune la vot 
proiectul de hotărâre. Pentru că ați manifestat un interes deosebit în 
privința risipei banului public, aș avea o întrebare. De la o remunerație 
lunară de 3.500 lei, pe care a avut-o Marius Mutulescu, se stabilește 
astăzi, de către colegii de la PSD, o remunerație de 3.000 lei pentru noul 
administrator, în condițiile în care noul administrator nu are nici măcar 
experiență în ceea ce privește construcția de drumuri, asta din cele 
afirmate de dânsul. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    De unde știți detalii vizavi de capabilitatea ... 
    Frânc Oana Elisabeta: 
    Sunt afirmațiile dânsului, nu sunt ale mele. Trecând peste 
acest punct de vedere, cred că normal era – dacă, într-adevăr, eram atât 
de interesați de risipa banului public – să stabilim o remunerație de 100 
lei domnului Mutulescu, dânsul rămânea administrator special și nu 
încercam să mulțumim din nou clientela politică. Mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Eu, personal, mi-am propus să nu intru în jocul acesta și nici 
nu intram, dacă n-ați fi folosit sintagma magică: clientelă politică. Este 
pentru mine cel puțin un semn de mirare că apărați cu obstinație un om 
pentru care s-a început un proces de analiză a activității nu de noi. 
Apărați un om care nu a făcut nimic, care luni de zile nu a dat un pontaj – 
că de aici a plecat toată ... 
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  Frânc Oana Elisabeta: 
    Pentru că nu i s-a cerut. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Numai o secundă! Nu pot să cred. I s-a și cerut, dar nu l-a 
adus. 
    Frânc Oana Elisabeta: 
    Haideți să fim corecți cu grija față de banul public. Adică mi se 
pare că o diferență de 500 lei – între 3.500 și 3.000 lei - nu este o mare 
economie la bugetul consiliului județean. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Perfect de acord. O diferență de 500 lei pentru cineva care va 
lua 3.000 lei muncind, față de altcineva care luni de zile, ani de zile, nu a 
făcut nimic și a luat 3.500 lei este, într-adevăr, o preocupare pentru banul 
public. 
    Frânc Oana Elisabeta: 
    Față de o societate care este în faliment. 
    Staier Ioan Dumitru: 
    Băgată în faliment de colegii dumneavoastră liberali, 
specialiști în drumuri: Prip și Mutulescu. Iar societate nu mai construiește 
drumuri de ... Doamna Frânc a rămas în campanie. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind încheierea unui 
contract de mandat cu administratorul special al S.C. DRUMURI ȘI 
PODURI S.A. Deva – în faliment și stabilirea remunerației lunare a 
acestuia: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 18 voturi pentru și 14 voturi împotrivă 
(Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Gherman Petre 
Lucian, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, Oprișa Ioan Florin, Simon 
Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta, 
Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Gligor Dorin Oliviu). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 18 voturi pentru și 14 voturi împotrivă 
(Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Gherman Petre 
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Lucian, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, Oprișa Ioan Florin, Simon 
Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta, 
Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Gligor Dorin Oliviu). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 18 voturi pentru și 14 voturi împotrivă 
(Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Gherman Petre 
Lucian, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, Oprișa Ioan Florin, Simon 
Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta, 
Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Gligor Dorin Oliviu). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 18 voturi pentru și 14 voturi împotrivă 
(Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Gherman Petre 
Lucian, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, Oprișa Ioan Florin, Simon 
Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta, 
Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Gligor Dorin Oliviu). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 18 voturi pentru și 14 voturi împotrivă 
(Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Gherman Petre 
Lucian, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, Oprișa Ioan Florin, Simon 
Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta, 
Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Gligor Dorin Oliviu). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind încheierea unui 
contract de mandat cu administratorul special al S.C. DRUMURI ȘI 
PODURI S.A. Deva – în faliment și stabilirea remunerației lunare a 
acestuia, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 19 voturi pentru și 13 
voturi împotrivă (Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, 
Gherman Petre Lucian, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, Oprișa 
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Ioan Florin, Simon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, Frânc 
Oana Elisabeta, Magheru Dan Adrian, Gligor Dorin Oliviu). 
 
 
 
 
 

XXXII. 
 

    Se sprezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul 
Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, pentru închiderea 
ecologică a depozitului neconform de deșeuri din municipiul Vulcan. 
    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. 
    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 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 asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Vulcan, 
prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, pentru închiderea ecologică a 
depozitului neconform de deșeuri din municipiul Vulcan: 
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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 aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, pentru 
închiderea ecologică a depozitului neconform de deșeuri din municipiul 
Vulcan, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

x 
 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    La  punctul Diverse, mi-aș permite să fac o scurtă informare 
cu privire la punctul la care făcea referire doamna consilier Stănescu, la 
începutul ședinței. 
    Doamna consilier, acei 400.000 lei pe care i-am cheltuit și 
pentru care am cerut aprobare în vara anului 2016, au fost pentru a reuși 
să rezolvăm problema colectării și depunerii deșeurilor din Valea Jiului  și 
pentru a găsi un spațiu care, pentru o perioadă limitată de timp să 
servească drept deponeu, un deponeu provizoriu. Pentru că prima 
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variantă a caietului de sarcini a fost stopată de Consiliul Național de 
Soluționare a Contestațiilor, pentru că a doua ridicare pe SEAP și a doua 
variantă - cu modificările pe care le-am făcut la cele sesizate de IRIDEX 
și de RETIM – au primit calificative favorabile din partea Consiliului 
Național de Soluționare a Contestațiilor și, drept urmare, societățile 
implicate în procedura de licitație a operării deponeului au văzut că nu 
mai există posibilitatea contestării la infinit, au dat în judecată CNSC, 
lucru care va dura iar câteva luni. 
    Vreau să vă spun că martie nu a fost un angajament legat de 
număr de zile sau de timp, așa cum deponeul provizoriu de la Vulcan nu 
l-ați văzut fiind folosit în lunile septembrie și octombrie, pentru că noi 
știam că el va trebui să fie un buffer pentru perioada sărbătorilor de iarnă 
și în lunile care urmează, iar luna martie nu a fost întâmplătoare - sfârșitul 
lui martie-începutul lui aprilie. Cu scuzele de rigoare pentru ceea ce-mi 
doresc în continuare: ca întârzierile în estimările proiectelor noastre să fie 
întotdeauna într-o plajă de maxim 30 de zile, așa cum au fost și până 
acum, martie nu a fost motivată de ideea fixă a unei date calendaristice, 
ci de faptul că din aprilie începe să se încălzească vremea. Si o să 
trebuiască să rezolvăm probleme în Valea Jiului, unde nu mai avem unde 
depune, unde săptămâna trecută am avut discuții cu comunitatea pentru 
a evita conflicte de mai mare anvergură. 
    Am inițiat proiectul de asociere cu Primăria Vulcan, pentru ca 
o parte din deșeurile de pe deponeul provizoriu să fie duse pentru ceea 
ce înseamnă profilarea închiderii deponeului neconform de la Vulcan, 
care și el intră în procedura de analiză a închiderii deponeelor. Iar din 
data de 1 mai Salubritate SA ridică iarăși probleme legate de spații. 
Problemele legate de spații sunt, de data aceasta, rezonabile, nu ca în 
momentul când a ridicat probleme pentru care s-au acordat 70.000 tone 
gratuități, un lucru pentru care nu mai intru în discuții. 
    Date fiind lucrurile acestea, dată fiind periculozitatea 
temperaturilor, cumulate cu deșeuri pe care nu le poți colecta, am ales 
soluția încredințării directe unui operator privat, care va fi selectat dintr-o 
grupă de opt sau cinci. Pentru chestia asta, pentru a îndeplini și 
obligațiile de legalitate pe care ni le-a cerut Ministerul Dezvoltării, luni, la 
orele 14, e convocat – cu ajutorul Prefecturii, căreia îi mulțumim pe calea 
aceasta – Comitetul pentru situații de urgență al județului Hunedoara. 
Comitetul va analiza această problemă a deșeurilor, a posibilității creării 
de probleme majore pentru sănătatea populației și ne va emite un 
document prin care situația de urgență „legalizează” ceea ce înseamnă 
demersul nostru ulterior: selectare pe perioadă limitată a unui operator 
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privat. Iar vinerea viitoare o să facem o ședință de îndată, în care vă vom 
face o prezentare a lucrurilor pe care le-am făcut și a încadrării noastre în 
termenul de 21 aprilie pentru demararea depozitării deșeurilor în 
deponeul de la Bârcea.  
    Lucrurile acestea fiind spuse, vă rog să acceptați rugămintea 
să facem o ședință de îndată vineri 7 aprilie, cu acest subiect. Si v-aș mai 
spune ceva extrem de deschis: toată lumea din aparatul propriu a apelat 
la câte o secvență pentru verificarea acestor operatori, ca bonitate, 
capabilitate tehnică de a face față și seriozitate. Iar eu, nu vă ascund, am 
apelat și eu la cei care-mi sunt dragi mie și o să vă prezint concluzia și 
situația care se va isca după ce vom parcurge toate operațiunile de 
licitație.  
    Aceasta este, pe scurt, informarea pentru ceea ce demarăm, 
un lucru pentru care sunt convins că am tot sprijinul dumneavoastră. Am 
tot sprijinul dumneavoastră vizavi de protecția sănătății populației. Si nu 
mă uit doar în partea dreaptă, mă uit și în stânga, pentru că aici eu 
vizualizez o echipă care nu stă după colț să pândească o greșeală – 
vorbesc cu colegii mei din stânga – pentru a fi auziți în cine știe ce situații 
că are ceva de spus.  
    Dacă aveți ceva de spus, suntem dispuși să vă ascultăm. 
    Stănescu Vetuța: 
    Un singur lucru vreau să întreb. De ce a mai fost necesară 
soluția cu înființarea unei societăți comerciale, în condițiile în care aveam 
această soluție de încredințare directă? Sigur că, dacă făceam lucrul 
acesta în urmă cu șase luni, probabil că banii publici erau mult mai 
judicios gestionați. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu. Inființarea unei societăți comerciale a fost o inițiativă prin 
care voiam să avem tot în supravegherea noastră directă, dintr-un exces 
în protecția și a fondurilor, și a mijloacelor fixe. 
    Si acum vrea să vă mai spună ceva și domnul manager 
public. 
    Stoian Dan: 
    Varianta inițială discutată, cea a unei societăți comerciale, 
presupunea existența unui operator regional care se înființa cu ajutorul a 
două primării și care trebuia – cel puțin pentru primele două-trei luni – să 
fie susținut din bani publici. Se discutase bugetarea unui milion de lei 
pentru această activitate. 
    Intre timp, Ministerul Fondurilor Europene, prin Ministerul 
Dezvoltării, a generat un memorandum, care este la semnat în guvern și 
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care ne oferea trei variante de lucru. Varianta 1 era crearea unor 
platforme temporare, ceea ce am făcut la Petroșani și s-a umplut imediat; 
a doua variantă era înființarea unei instituții publice care să gestioneze 
deșeurile; iar a treia era încredințarea directă unui operator, în baza unei 
situații de urgență generată la nivelul județului. De asemenea, cei de la 
Ministerul Dezvoltării ne spuneau că ni se recomandă varianta trei, care 
este discutată cu ANAP și cu Comisia Europeană, fiind varianta cea mai 
simplă, cea mai eficientă și cea mai bine de gestionat. De asemenea, 
discuția era să ajungem la varianta de urgență. 
    Am luat exemplul altor județe care au funcționat și 
funcționează în acest sistem și, pentru că e iminentă o criză a deșeurilor, 
s-a convocat întrunirea Comitetului județean pentru situații de urgență, 
care va da – sper eu – verdictul pentru o situație de urgență. Avem cadrul 
legal și cadrul economic pentru a face această încredințare, singura 
problemă este cui încredințăm. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    De fapt, pe doamna Stănescu o interesează altceva. 
    Stănescu Vetuța: 
    De ce nu am ales varianta aceasta în urmă cu șase luni? 
Pentru că schimbăm rețetele de la o lună la alta. Asta este ideea. 
    Stoian Dan: 
    Această variantă nu a putut fi aleasă în urmă cu șase luni și 
nici la discuția purtată în urmă cu două luni, pentru că acest 
memorandum al Ministerului fondurilor europene nu era pe circuit. Noi 
am avut adrese trimise din partea consiliului județean către POIM de 
două luni de zile și nu ni s-a răspuns. Pentru că nu aveau un punct de 
vedere dacă este pe legalitate sau nu. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Pentru că nu a fost creat cadrul legislativ în complexitatea lui 
și pentru că noi am fost efectiv și sistematic preocupați de gestionarea 
corectă și a banului public – societatea comercială însemnând un milion 
în plus – dar și a ceea ce înseamnă supraveghere directă a mijloacelor 
fixe din dotare. O să vedeți că avem în programul ăsta și propuneri 
pentru un colectiv care va monitoriza tot timpul. Acestea au fost motivele. 
    Stănescu Vetuța: 
    Concluzia este următoarea: fiecare variantă are plusurile și 
minusurile ei. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    La întrebarea asta puteam să vă răspund altfel. De ce nu am 
găsit în iunie autorizația integrată de mediu, după doi ani? Vă rog să fiți 
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convinsă, doamna Stănescu și dumneavoastră, doamnelor și domnilor 
consilieri, că eficiența, costurile cât mai mici și – în primul rând – 
rezolvarea problemei deșeurilor constituie principala preocupare mea, a 
colegilor mei și a domnului manager public. 
   Stănescu Vetuța: 
    Asta ne dorim și noi, domnule președinte: rezolvarea cât mai 
rapidă a acestei probleme, care a devenit o pacoste pentru județul 
Hunedoara. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumim, pentru că înțeleg că vom avea suportul 
dumneavoastră pentru rezolvarea problemelor. 
    Stănescu Vetuța: 
    Cu siguranță, atunci când se gestionează banul public în mod 
rațional. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc. Cu aceasta, dragi colege și dragi colegi, se 
încheie ședința de astăzi. Vă rog să nu uitați că vom avea o ședință de 
îndată vinerea viitoare. Mulțumesc mult. 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
  PRESEDINTE, 
     Mircea Flaviu Bobora   
                     SECRETAR AL JUDETULUI,
            Dumitru Sorin Stefoni 
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