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     La ședință sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu  și Vasilescu 
Sorin Adrian – vicepreședinți ai Consiliului Județean Hunedoara; 
Andronache Daniel Costel, Antal Liviu Marius, Bălănesc Doinița Maria, 
Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Circo Aurel Vasile, Dimulescu 
Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Frânc Oana Elisabeta, 
Gligor Dorin Oliviu,  Hirghiduși Ion, Hodor Petru, 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 Hunedoara. 
    Lipsesc de la ședință domnul președinte Nistor Laurențiu 
(concediu medical) și domnii consilieri județeni Armean Lenuța (concediu 
odihnă) și David Adrian Nicolae. 
    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 – 
vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Este prima ședință ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 
și îmi doresc de la bun început să ne gândim că absolut toate ședințele 
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de acum înainte pentru acest mandat vor fi încununate cu succes, în 
sensul votării unor hotărâri care să fie benefice pentru cetățenii județului 
Hunedoara. Sunt convins că toți cei prezenți aici în sală nutresc același 
sentiment. 
    Vă informez că, întrucât sunt prezenţi un număr de 29 
consilieri județeni, potrivit art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
şedinţa este legal constituită, este statutară.  
      Pentru început, în 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. 
   Se intonează Imnul Naţional al României. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința de 
constituire a Consiliului Județean Hunedoara din data de 25 iunie 2016, 
cât și procesul verbal încheiat în ședința de îndată din data de 8 iulie 
2016. Aveţi dreptul să contestaţi conţinutul procesului verbal şi  să  
solicitaţi  menţionarea  exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în 
cazul în care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate. 
  Supun la vot procesul verbal încheiat în ședința de constituire 
din data de 25 iunie 2016:  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Supun la vot procesul verbal încheiat în ședința de îndată din 
data de 8 iulie 2016:  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
 
 
 

x 
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    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor consilieri, vă prezint următorul proiect al ordinii de zi, 
așa cum a fost el publicat: 

1.       Proiect de hotărâre privind  încetarea înainte de termen a 
mandatului de consilier județean al domnului Demeter Ioan; 
2.       Proiect de hotărâre privind validarea  mandatului de consilier 
județean al domnului Hojda Ion; 
3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Scolar 
al județului Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect 
de interes județean; 
4.       Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul II 
2016; 
5.       Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara 
pe trimestrul II 2016; 
6.       Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2016; 
7.       Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale 
unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara; 
8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării, virărilor de 
credite și modificarea programului de investiții în cadrul bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes județean; 
9.       Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor 
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în 
învățământul de masă pentru anul 2016; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei 
lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumului județean DJ 
687G; 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări 
de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru obiectivele de investiții ale Consiliului Județean 
Hunedoara: ”Extindere canalizare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
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Geoagiu” și ”Instalație interioară de oxigenoterapie la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie din Brad”  
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie pe 
unele trasee cuprinse în Programul de transport public județean de 
persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 – 
30.06.2019; 
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 
regulate speciale; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei 
Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea 
Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Hunedoara” cod SMIS – CSNR 49063; 
16. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Panaitescu 
Mihai în funcția de conducere de manager al Teatrului de Artă Deva; 
17. Proiect de hotărâre  privind desemnarea a trei consilieri 
județeni pentru a face parte din Colegiul director al Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 
18. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului la S.C. 
PARC INDUSTRIAL CĂLAN S.R.L.; 
19. Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a 6 
consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică, 
organizată la nivelul județului  Hunedoara. 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de  
gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara; 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general 
actualizat a obiectivului de investiție ,,Amenajare platformă de stocare  
temporară a deșeurilor în Municipiul  Petroșani ‘’; 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice la faza de studiu de fezabilitate, revizuit pentru obiectivul 
”Sistem de management integrat al deșeurilor din activități de 
construcții și demolări generate de populația județului”; 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare ale Ansamblului Profesionist ”Drăgan 
Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara; 
24.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea cofinanțării proiectului 
”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Hunedoara” aferente fazei a II-a; 
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25. Proiect de hotărâre  privind actualizarea devizului general al 
proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată 
în județul Hunedoara” pe cele două faze; 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea de facilități fiscale și de 
servicii conform schemei de minimis locatarilor Parcului de Afaceri 
Simeria; 
27. Proiect de hotărâre privind dispunerea încetării contractului 
individual de muncă al domnului Joițoiu Cosmin, director al Agenției de 
Dezvoltare Economico-Socială Hunedoara; 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; 
29. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului și urbanism. 

    In conformitate cu prevederile art.44 și ale art.50 alin.3 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016, vă rugăm să aprobați 
modificarea ordinii de zi după cum urmează: 

A. Retragerea de pe ordinea de zi a punctelor: 
18.Proiect de hotărâre privind numirea administratorului la S.C. PARC 
INDUSTRIAL CĂLAN S.R.L.; 
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare ale Ansamblului Profesionist ”Drăgan Muntean” pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara; 
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea de facilități fiscale și de servicii 
conform schemei de minimis locatarilor Parcului de Afaceri Simeria. 
  B. Suplimentarea ordinii de zi cu: 
- Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului 
Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. PARC 
INDUSTRIAL CALAN S.R.L. 
- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.191/2015 privind 
stabilirea unor măsuri pentru finanțarea Parcului de Afaceri Simeria. 
    Ultimul punct va fi, ca de obicei, Diverse. 
           Dacă  sunt  observaţii  în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu 
sunt, vă supun spre aprobare ordinea de zi, cu modificările propuse: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (29). 
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    Bobora Mircea Flaviu: 
      Domnilor consilieri, înainte de a trece la dezbaterea ordinii de 
zi, l-aș ruga pe domnul secretar să prezinte câteva conotații legislative 
vizavi de modul de a vota, funcție de prezența sau absența intereselor 
particulare ale consilierilor în modul de abordare a fiecărui punct. 
    Stefoni Dumitru Sorin: 
    Aș vrea să vă fac câteva precizări din Legea nr.393/2004 
privind statutul aleșilor locali, precizări care se referă la conflictul de 
interese.  
    Conform art.77:  
    Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la 
deliberarea și adoptarea hotărârilor dacă au un interes personal în 
problema supusă dezbaterii. 
      In situațiile prevăzute la alin.1, consilierii locali și consilierii 
județeni sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul 
personal pe care îl au în problema respectivă 
    Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se 
consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. 
    Conform art.75:  
    Alesii locali au un interes personal intr-o anumita problema, 
daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din 
care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru 
sine sau pentru: 
a) sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv; 
b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, 
indiferent de natura acestuia; 
c) o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia 
de administrator sau de la care obtin venituri; 
d) o alta autoritate din care fac parte; 
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac 
parte, care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel 
de cheltuieli ale acestora; 
f) o asociatie sau fundatie din care fac parte. 
    Am făcut aceste precizări pentru ca noii consilieri să nu intre 
în conflict de interese și în stare de incompatibilitate, dacă ar vota o 
asemenea hotărâre.  
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I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind  încetarea înainte de 
termen a mandatului de consilier județean al domnului Demeter Ioan. 
    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. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de termen a 
mandatului de consilier județean al domnului Demeter Ioan: 
    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  încetarea 
înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului 
Demeter Ioan, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
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II. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea  mandatului 
de consilier județean al domnului Hojda Ion. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Conform hotărârii pe care tocmai am adoptat-o un mandat de 
consilier judeţean de pe lista Partidului Social Democrat la alegerile 
locale din anul 2016 a rămas vacant. Primul supleant pe lista de consilieri 
județeni ai acestui partid este domnul Hojda Ion, iar prin adresa 
nr.316/2016, PSD confirmă faptul că domnul Hojda Ion face parte din 
această formațiune politică.  
    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. 
    Domnul consilier județean Staier Ioan Dumitru 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 Hojda Ion: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea  
mandatului de consilier județean al domnului Hojda Ion, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
    Are loc depunerea jurământului, după care domnul consilier 
județean Hojda Ion participă la ședință cu drept de vot, numărul 
consilierilor județeni prezenți în continuare fiind 30. 
 
 
 
 
 

III. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara, în vederea realizării în 
comun a unui proiect de interes județean. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    In urma acestei asocieri, Consiliul Județean Hunedoara va 
aloca din bugetul propriu al județului suma de 20.000 lei pentru 
organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Stiințe pentru 
Juniori. 
    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 asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Inspectoratul Scolar 
al Județului Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de 
interes județean: 
     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). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Inspectoratul Scolar al Județului 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 
(30). 
 
 
 
 
 

IV. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea 
execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul II 2016. 
    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 Andronache Daniel Costel 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 aportul 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 analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite 
pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul II 2016: 
    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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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean 
Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe 
trimestrul II 2016, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

V. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea 
execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean 
Hunedoara pe trimestrul II 2016. 
    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 Andronache Daniel Costel 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 aportul 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 analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe 
trimestrul II 2016: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Județean Hunedoara pe trimestrul II 2016, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara 
pe anul 2016. 
    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 judeţean Andronache Daniel Costel 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 aportul 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 rectificării și virărilor 
de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2016: 
    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). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului 
Hunedoara pe anul 2016, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 

 
VII. 

 
       Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli 
pe anul 2016 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Andronache Daniel Costel 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 aportul 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 rectificării și virărilor 
de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale 
unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara: 
    Doamna consilier județean Dimulescu Rodica 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). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
         Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli 
pe anul 2016 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
VIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării, 
virărilor de credite și modificarea programului de investiții în cadrul 
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bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor 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 Andronache Daniel Costel 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 aportul 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 rectificării, virărilor de 
credite și modificarea programului de investiții în cadrul bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes județean: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării, virărilor de credite și modificarea programului de investiții în 
cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de 
interes județean, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru 
finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale 
speciale integrați în învățământul de masă pe anul 2016. 
    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 repartizarea pe unități 
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administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea 
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale 
integrați în învățământul de masă pe anul 2016: 
      Doamna consilier județean Dimulescu Rodica 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 repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru 
finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale 
speciale integrați în învățământul de masă pe anul 2016, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 

X. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumului 
județean DJ 687G. 
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Andronache Daniel Costel 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 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 valorificării masei 
lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumului județean DJ 687G: 
    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). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumului 
județean DJ 687G, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 
 

XI. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri pe anul 
2016. 
    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 Andronache Daniel Costel 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 judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea programului de 
lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri pe anul 2016: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- 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 modificarea 
programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri pe anul 
2016, 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 aprobarea 
actualizării devizului general pentru obiectivele de investiții ale Consiliului 
Județean Hunedoara: ”Extindere canalizare la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu” și ”Instalație interioară de oxigenoterapie la 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie din 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 judeţean Andronache Daniel Costel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
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conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    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 aportul 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 actualizării devizului 
general pentru obiectivele de investiții ale Consiliului Județean 
Hunedoara: ”Extindere canalizare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Geoagiu” și ”Instalație interioară de oxigenoterapie la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie din Brad”: 
    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). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării devizului general pentru obiectivele de investiții ale Consiliului 
Județean Hunedoara: ”Extindere canalizare la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Geoagiu” și ”Instalație interioară de oxigenoterapie la 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
XIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor 
de călătorie pe unele trasee cuprinse în Programul de transport public 
județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014-
30.06.2019. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
      Domnul consilier 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 tarifelor de călătorie 
pe unele trasee cuprinse în Programul de transport public județean de 
persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014-30.06.2019: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    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 
tarifelor de călătorie pe unele trasee cuprinse în Programul de transport 
public județean de persoane prin curse regulate valabil în perioada 
01.01.2014-30.06.2019, 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 atribuirea unor 
licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin 
curse regulate speciale. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
        Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
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pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 
speciale: 
    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 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). 
 
 
 
 

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
duratei Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru 
implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor 
în județul Hunedoara” cod SMIS-CSNR 49063. 
    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 judeţean Andronache Daniel Costel 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 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 prelungirii duratei 
Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea 
Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Hunedoara” cod SMIS-CSNR 49063: 
    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 
prelungirii duratei Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru 
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implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor 
în județul Hunedoara” cod SMIS-CSNR 49063, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind numirea domnului 
Panaitescu Mihai în funcția de conducere de manager al Teatrului de 
Artă Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
      Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă aportul 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. 
    Hodor Petru: 
    Vreau să întreb dacă domnul Panaitescu este în sală. Noi, cei 
din Valea Jiului cel puțin, nu vă cunoaștem și nu știm, în afară de 
concurs, care sunt elementele care au stat la baza numirii 
dumneavoastră pe funcția de manager al teatrului. Ca urmare, v-aș ruga 
să ne prezentați câteva repere din CV dumneavoastră. 
    Panaitescu Mihai: 
    Sunt absolvent al Universității de Arte Tîrgu Mureș; sunt 
masterand în teatru contemporan tot la Universitatea din Tîrgu Mureș și 
în anul III la studii doctorale, la aceeași universitate. Mai am un master în 
administrație publică și încă o facultate tehnică de inginerie. Sunt regizor, 
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actor, redactor la Revista de Arte „Forma” și colaborator la mai multe 
publicații de cultură. 
    Hodor Petru: 
    Experiență managerială? 
    Panaitescu Mihai: 
    Am 12 ani de experiență managerială, 11 ani în Teatrul de 
Artă Deva și am fost director la o societate comercială înainte de teatru. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
    Sunteți mulțumit, domnule consilier? Problema e pusă cam 
așa: dumneavoastră ați participat la un concurs pentru obținerea poziției 
de manager și am avut discuții cu unii dintre colegi, dar și eu mi-am pus 
întrebarea, dacă acest punct din ordinea de zi este o simplă formalitate 
sau incumbă o responsabilizare a consiliului județean vizavi de numirea 
dumneavoastră? Am fost lămurit de cei care sunt mult mai specialiști 
decât mine în domeniul juridic cum că prima variantă ar fi cea mai 
corectă. Nu are nimeni nimic de obiectat vizavi de concurs, dar au fost 
necesare niște clarificări care, cred eu, sunt bine venite, mai ales că 
consilierii din Valea Jiului vă cunosc mai puțin, cum e și normal. 
    Nemaifiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind numirea domnului 
Panaitescu Mihai în funcția de conducere de manager al Teatrului de 
Artă Deva: 
    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 numirea 
domnului Panaitescu Mihai în funcția de conducere de manager al 
Teatrului de Artă Deva, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 

 
XVII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea a trei 
consilieri județeni pentru a face parte din Colegiul director al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
        Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea a trei consilieri 
județeni pentru a face parte din Colegiul director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara: 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Intrucât art.1 se adoptă prin vot secret, vă rog să-mi permiteți 
să fac propuneri, pentru a putea fi înscrise în buletinele de vot. 
Propunerile pe care doresc să le fac sunt: domnul consilier Hirghiduși Ion 
și doamna consilier Suciu Ancuța. Dacă sunt alte propuneri? 
    Antal Liviu Marius: 
    Il propun pe domnul doctor Popescu Valentin. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Dacă nu mai sunt și alte propuneri, se vor completa buletinele 
de vot pentru exercitarea votului secret. Intre timp, doamnelor și domnilor 
consilieri, facem o pauză de cinci minute. 
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    După pauză, domnul secretar explică procedura de vot, se 
procedează la exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea 
voturilor și întocmirea procesului verbal.    
    Domnul Staier Ioan Dumitru, președintele comisiei de 
validare, prezintă procesul verbal de numărare a voturilor, din care 
rezultă că au fost exprimate valabil 30 de voturi. Domnul Hirghiduși Ion a 
întrunit un număr de 29 voturi, doamna Suciu Ancuța 29 voturi, iar 
domnul Popescu Valentin 30 voturi. 
    Astfel a fost adoptat art.1 al proiectului de hotărâre. 
    Următoarele două articole se adoptă prin vot deschis: 
    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). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea 
a trei consilieri județeni pentru a face parte din Colegiul director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. 
 
 

 
 

XVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
nominală a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de 
ordine publică organizată la nivelul județului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    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 desemnarea nominală a 6 
consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică 
organizată la nivelul județului Hunedoara: 
    Bobora Mircea Flaviu: 
   Intrucât art.1 se adoptă prin vot secret, vă rog să faceți 
propuneri, pentru a putea fi înscrise  în buletinele de vot. 
    Felciuc Eduard: 
    Propunerile noastre sunt: Staier Ioan Dumitru, Dimulescu 
Rodica, Andronache Daniel Costel, Ivăniși Maria. 

   Toma Florian: 
   Grupul PNL din consiliul județean are și el două propuneri: 
doamna consilier Stănescu Vetuța și domnul consilier Mârza Florin. 

   Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc și vă rog să-mi permiteți și mie să fac o 
propunere: domnul David Adrian Nicolae. Se va trece la completarea 
buletinelor de vot, după care, pentru acest articol, se va vota ca la 
proiectul de hotărâre anterior. 
    După pauză, domnul secretar explică procedura de vot, se 
procedează la exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea 
voturilor și întocmirea procesului verbal.    
     Domnul Staier Ioan Dumitru, președintele comisiei de 
validare, prezintă procesul verbal de numărare a voturilor, din care 
rezultă că au fost exprimate valabil 30 voturi. Domnul Staier Ioan Dumitru 
a întrunit 30 voturi, doamna Ivăniși Maria 30 voturi, doamna Dimulescu 
Rodica 29 voturi, domnul Andronache Daniel Costel 29 voturi, doamna 
Stănescu Vetuța 27 voturi, domnul David Adrian Nicolae 20 voturi, iar 
domnul Mârza Florin 13 voturi. 
    Astfel au fost desemnați ca membri ATOP domnii: Staier Ioan 
Dumitru, Ivăniși Maria, Dimulescu Rodica, Andronache Daniel, Stănescu 
Vetuța și David Adrian Nicolae și s-a adoptat art.1 din proiectul de 
hotărâre.  
    Următoarele două articole se adoptă prin vot deschis: 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu 29 voturi pentru și o abținere (Gligor Dorin 
Oliviu). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 29 voturi pentru și o abținere (Gligor Dorin 
Oliviu). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre privind desemnarea 
nominală a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de 
ordine publică organizată la nivelul județului Hunedoara. 
 
       
 
 

XIX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unor 
măsuri de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    In urma închiderii depozitelor neconforme din județ, SC 
SALUBRITATE SA a informat asupra faptului că se vede nevoit fie să 
crească tarifele de colectare de la populație pentru a acoperi costurile 
presupuse de golirea platformei intermediare la un depozit conform din 
apropierea județului, fie să solicite mărirea cu 13.000 tone cantitatea de 
deșeuri ce va fi preluată gratuit de CMID în momentul în care acesta va 
deveni funcțional. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier judeţean Andronache Daniel Costel 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 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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    Stănescu Vetuța: 
    Referitor la acest proiect de hotărâre avem un amendament. 
Acest amendament face referire la cantitatea de deșeuri care urmează să 
fie preluată în mod gratuit de pe platforma intermediară a SC 
SALUBRITATE SA la Centrul de management integrat al deșeurilor. 
    Conform normelor de elaborare a actelor normative, 
proiectele de hotărâre trebuie exprimate într-un mod clar și fără 
ambiguități. Dată fiind această specificare, noi, consilierii PNL, vrem să 
vă propunem un amendament astfel încât art.1 să sune astfel: 
    „Se aprobă suplimentarea cu 13.000 tone, față de aprobările 
anterioare de 57.000 tone”, adică să se specifice și cantitatea de deșeuri 
anterioară, la care se adaugă cele 13.000 tone. Sau să exprimăm 
cantitatea totală de deșeuri care urmează să fie preluată la CMID. Vă 
mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Doamna consilier, eu îmi aduc foarte bine aminte că 
dumneavoastră ați fost până acum o lună jumate-două în poziția în care 
sunt eu astăzi. Si e foarte bine că e alternanța aceasta la decizii și la 
putere, dar vreau să vă menționez că acest proiect de hotărâre noi îl 
supunem aprobării consiliului județean din dorința de a fi absolut 
transparenți în ceea ce înseamnă deciziile într-o problemă extrem de 
delicată, pe care trebuie să o soluționăm. Si trebuie să o soluționăm 
împreună, pentru că împreună gestionăm toate lucrurile care duc la 
confortul implicit al populației. Stiu că nu e un lucru care face parte din 
domeniul patrimonial, adică să fie supus discuției consiliului județean și 
că poate fi adoptată ca o decizie a executivului. Dar, în ideea anterior 
menționată, executivul de acum al consiliului județean dorim să vă 
aducem la cunoștință această problemă și să primim și aprobarea 
dumneavoastră pentru ceea ce înseamnă gestionarea acestei probleme 
deosebit de delicate. Acesta e motivul pentru care am menționat 13.000 
tone, cele pentru care ne-am asumat responsabilitatea. 
    Stănescu Vetuța:  
    Sunt de acord cu dumneavoastră că ne asumăm 
responsabilitatea pentru cele 13.000 tone care urmează să fie depuse pe 
deponeul temporar. Dar aceste 13.000 tone suplimentează o cantitate 
deja asumată. Si atunci, propunerea de hotărâre de consiliu ar trebui să 
specifice clar care este cantitatea definitivă care urmează să fie preluată 
sau cantitatea de la care se pornește, aplicând apoi cele 13.000 tone. Nu 
cerem nimic în plus, vă asigurăm de transparență, suntem de acord, și 
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noi milităm pentru transparență.Tocmai de aceea, dorim să specificăm 
cantitățile inițiale sau finale. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vreți să repetați prima variantă a amendamentului? 
    Stănescu Vetuța: 
    Se aprobă suplimentarea cu 13.000 tone față de aprobările 
anterioare de 57.000 tone ... după care articolul rămâne identic. 
    Andronache Daniel Costel: 
    La discuțiile de ieri din comisie s-a discutat acest subiect. Noi 
ne asumăm cele 13.000 tone, așa cum avem avizul favorabil primit ieri și 
votat de toată lumea în comisie. 
    Staier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte de ședință, aș dori să intervin și eu, chiar 
dacă nu am lucrat foarte mult în ultimii patru ani cu această problemă a 
deșeurilor. Mă surprinde cuvântul doamnei Stănescu Vetuța , care spune 
că hotărârea pe care o propunem este ambiguă. Eu vreau să vă spun, 
doamna fostă vicepreședinte, actual consilier, că executivul din care ați 
făcut parte a dat o decizie printr-o adresă către Agenția de Protecție a  
Mediului și ați mărit capacitatea acestei platforme cu 30.000 tone. Fără 
să intre prin consiliul județean. Sigur că v-o asumați. Si ați trimis o adresă 
de care, dacă o citesc aici, am râde toți. Parcă nu a fost niciunul care a 
făcut limba română la școală, așa ambiguă e adresa asta. Si 
dumneavoastră vorbiți de neclaritatea unei hotărâri pe care v-o 
prezentăm! Cred că ați văzut și dumneavoastră, doamna Stănescu, 
această hârtie semnată de domnul David în 10.05.2016, când printr-o 
simplă adresă, fără discuții în consiliul județean, fără alte dezbateri, 
dumneavoastră ați mărit capacitatea cu 30.000 tone. Am văzut ieri, după 
ședința de comisii, această adresă și nu am înțeles nimic din ea, pentru 
că nu scrie în limba română. 
     Revin și propun să votăm proiectul așa cum a fost el inițiat de 
președintele consiliului județean și susținut de dumneavoastră, domnule 
vicepreședinte. 
      Stănescu Vetuța: 
    Domnule consilier, vreau să vă dau un răspuns și să vă spun 
următorul lucru: Proiectele de hotărâre de consiliu județean, după cum 
știți foarte bine, chiar mai bine decât mine, pentru că sunteți mult mai 
vechi în acest consiliu județean, se elaborează și se propun în condițiile 
în care este interesat patrimoniul județului. Acestea sunt decizii pe care 
executivul consiliului județean trebuie să și le asume de foarte multe ori, 
dovadă că și cele 13.000 tone, înainte de a fi propuse prin hotărâre de 
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consiliu județean, au fost asumate de executivul consiliului. Dar domnul 
președinte de ședință susține că tocmai pentru a transparentiza 
cantitățile a propus o hotărâre de consiliu.  
    Noi nu contestăm ceea ce spuneți dumneavoastră. Este 
nevoie de preluarea acestor cantități. Dar trebuie să specificăm clar care 
sunt ele. Mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Doamna consilier, mie îmi pare rău, dar trebuie să vă 
contrazic. Cele 13.000 de tone încă nu au fost transportate pe depozitul 
de la SALUBRITATE; ele urmează să fie transportate. Noi ne-am asumat 
decizia de a rezolva o problemă care putea să dea naștere la un lucru pe 
care nu ni-l dorim nici unul din sala aceasta. Dacă se pune problema de a 
nu fi de acord cu cele 13.000 tone, putem să anulăm decizia. 
    Stănescu Vetuța: 
    Nu am spus nici un moment că nu suntem de acord cu cele 
13.000 tone. Suntem de acord. In notele de fundamentare și în referatele 
de specialitate se vorbește clar despre criza deșeurilor din județul 
Hunedoara. Aceeași criză a deșeurilor care a generat majorarea de la 
30.000 de tone la 57.000 tone, aceeași criză a deșeurilor care generează 
majorarea de la 57.000 tone la 70.000 tone. Noi nu contestăm această 
criză, nici în trecut, nici în prezent. V-am spus: unica solicitare este ca 
acest proiect de hotărâre să specifice clar cantitățile. Si vă spun de ce: 
pentru că, printr-o decizie a executivului anterior, s-a stabilit cantitatea de 
57.000 tone și nu printr-o hotărâre a consiliului județean, colegii noștri 
consilieri județeni care nu s-au ocupat de deșeuri, care poate că sunt la 
prima intervenție și la primul studiu al materialelor, nu vor ști care au fost 
cantitățile și aprobările anterioare. Doar asta solicităm: să spunem care 
au fost aprobările anterioare. Nu cred că este o problemă.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da. Propunem ca proiectul de hotărâre să fie aprobat așa 
cum a fost inițiat, cu 13.000 tone. Si se poate ca, știu eu, suplimentar la 
treaba asta, să fie trecută în procesul verbal mențiunea dumneavoastră 
cum că, anterior acestui proiect de 13.000 tone, au mai fost date două 
aprobări de câte 30.000 tone, respectiv 27.000 tone. E un lucru care se 
aduce la cunoștință, nu face obiectul unui vot în consiliul județean. Sunt 
perfect de acord. 
    Mârza Florin: 
     Suntem de acord cu obiectul acestui proiect de hotărâre, nici 
un fel de problemă. Ceea ce am fi vrut să rezolvăm cu ocazia acestui 
proiect de hotărâre se poate rezolva printr-un proiect ulterior dacă, așa 
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cum am înțeles, dumneavoastră doriți să vorbim în acest proiect doar de 
această cantitate. E corect, dar dorința noastră este să facem un proiect 
de hotărâre din care să rezulte cantitatea de deșeuri care va fi depozitată 
în deponeul ecologic de la Bîrcea din Deva: cele două cantități, cea pe 
care o aprobăm astăzi și cea care s-a aprobat anterior, din Petroșani și 
nu cred că mai există vreo altă platformă sau se va mai putea realiza 
legal. Deci asta este una dintre rugăminți. 
    După părerea mea, deblocarea licitației operatorului de la 
Bîrcea nu se va putea face decât peste un an de zile – variantă optimistă 
– sau doi-trei ani – variantă realistă. Aceste firme au mai blocat și în alte 
județe proiecte similare. Si atunci, ar trebui să facem încă de mâine ceea 
ce alte județe au făcut, respectiv au înființat un serviciu în subordinea 
consiliului județean, care operează acele deponee ecologice. Vă dau 
exemplul de la Bacău, unde este aproape plin deponeul, pentru că de 
aproape trei ani depozitează în forma asta. De asemenea, Giurgiu care 
are un an și ceva de tergiversări cu aceleași firme. Sunt două-trei foarte 
mari care se concurează și țin o grămadă de bani.  
    Propunerea mea este să găsiți varianta și să veniți cu un 
proiect de hotărâre pentru constituirea unui operator pentru groapă la 
nivelul consiliului județean și toate deșeurile să meargă acolo. Oricum, 
peste un an de zile, tot asta va fi varianta pe care o vom găsi. Toate 
platformele se vor umple și tot la varianta asta vom ajunge. Aceasta e 
una dintre propuneri. 
    Cea de-a doua propunere este următoarea: haideți să facem 
un proiect de hotărâre din care să rezulte toată cantitatea pe care ne 
angajăm să o transferăm de pe aceste platforme provizorii în deponeul 
de la Bîrcea. Mulțumesc. 
    Toma Florian: 
    Ca să revenim și la proiectul pe care îl avem în discuție, 
bănuiesc că dumneavoastră nu o să contestați legalitatea actelor care 
fac trimitere la cantitatea de 57.000 tone. Pentru că 30.000 tone din cele 
57.000 se regăsesc în caietul de sarcini, care este deja publicat pe 
SEAP, iar diferența de 27.000 tone se află într-o dispoziție pe care 
colegul nostru Staier ne-o tot arată la toți pe aici și care, din punct de 
vedere legal, nu are conotații ilegale. Există ilegalitate în emiterea acestei 
dispoziții, domnule secretar? Pentru că dumneavoastră dați aviz de 
legalitate pentru toate actele emise. Si hotărârea de consiliu județean, și 
dispoziția președintelui consiliului județean sunt avizate de legalitate. Nu 
este nimic ilegal în aceste acte administrative.  
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    Propunerea de amendament a colegei noastre nu modifica cu 
absolut nimic textul art.1, pe care dumneavoastră îl puneți acolo. Doar 
adăuga o prepoziție și un număr: după anterioare ar urma de 57.000 
tone. In rest, întreg textul hotărârii de consiliu propuse de dumneavoastră 
rămâne neschimbat. Acestea sunt lucrurile pe care le-am propus. 
Cantitatea respectivă există în caietul de sarcini, așa cum cealaltă există 
în dispoziția pe care dumneavoastră o tot plimbați prin această sală. 
Sigur, amendamentul rămâne în picioare și vă rugăm să îl supuneți la 
vot! 
     Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule consilier, nimeni nu a agitat hotărârea aceea ca să o 
plimbăm prin sală. E și o anexă la hotărârea respectivă de la Agenția de 
Protecție a Mediului și nici nu m-ați auzit vorbind de ea, pentru că nu ați 
auzit niciodată cuvântul ilegal. Nimeni nu contestă legalitatea. Partea 
realistă a lucrurilor a prezentat-o domnul Mârza, în sensul că propunem 
ca proiectul de hotărâre să rămână la nivelul a 13.000 tone. In procesul 
verbal pe care îl întocmim la această hotărâre, vom menționa și poziția 
doamnei Stănescu, cum că există aprobări anterioare acestei cantități de 
13.000 tone, respectiv de 30.000 tone – cuprinsă în caietul de sarcini - și 
27.000 tone – aprobări date de executivul consiliului județean. Nici nu îmi 
propun să numim cine, și când, și cum. 
    Pentru următoarea ședință, să se pregătească un proiect de 
hotărâre pentru asumarea a ceea ce menționa domnul Mârza aici: a 
întregii cantități și o analiză a cantităților transportate până atunci, a 
orizontului de timp funcție de nivelul generat de județul Hunedoara. 
Pentru că nu vă ascund că eu nu am certitudinea  că cele 13.000 tone 
vor fi finalul finalului. Să știți că suntem extrem de realiști, iar varianta 
pentru ieșirea din situația asta e cea legată de încredințare directă a 
deponeului de la Bârcea - propunerea domnului Mîrza, la care lucrăm și 
noi, iar Dan Stoian poate să vă dea mai multe detalii. Altă soluție nu 
avem.  
    Iar dacă vreți, în plus de asta, vă mai dau un argument: se 
pune problema depozitării gratuite, deci a frustrării operatorului din 
depozitul de la Bîrcea de un potențial câștig – că nu e profit, e câștig – în 
jur de 400.000 lei prin depozitarea gratuită la 42.21, respectiv 50 și ceva 
cu TVA a cantității de 13.000 tone. Deci asta e pe un taler – reducerea 
câștigului cu suma asta. Pe celălalt taler e aruncarea în derizoriu a tot 
ceea ce înseamnă gândire și strategie pentru rezolvarea unei probleme 
în care s-au investit o groază de bani. Cine ce ar alege?  
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    Se vede din perspectiva următorului proiect de hotărâre că 
este rațional să judecăm așa. Una e să aprobăm proiectul de hotărâre cu 
cantitatea de 13.000 tone, să se menționeze în procesul verbal aprobări 
anterioare de ... și faptul că, la propunerea domnului Mârza, se va 
întocmi un proiect de hotărâre pentru ședința următoare, în care se va 
face o analiză de substanță a cantităților, a modului de derulare, a 
lucrărilor suplimentare care vor veni, toate detaliile acestea. Vă 
mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat. 
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Văd că colegii noștri au foarte multă grijă ca să prindem toate 
reglementările. O înțeleg pe doamna consilier Stănescu, dar pe acest 
proiect de hotărâre, noi discutăm de acest lucru. In viitor, este posibil să 
avem în vedere o altă hotărâre de consiliu județean, în care să discutăm 
de toate aceste cantități pe care le avem. Sunt niște măsuri de urgență 
pe care le-am luat, atât pentru platforma temporară de la Petroșani, cât și  
pentru aceste cantități suplimentare, fapt pentru care trebuie să le 
gândim foarte bine. 
    Domnule consilier Mârza, da, este nevoie să ne gândim și la o 
soluție alternativă. Dar am mai avut o discuție și nu cred că noi avem 
capacitatea necesară, astfel încât să preluăm acest deponeu și să fim 
operaționali. Nu avem nici o dotare tehnică astăzi. Este foarte greu, dar o 
să analizăm și această posibilitate. Cred că mult mai viabil ar fi să găsim 
un operator temporar, până când se va finaliza procedura și vom avea un 
operator definitiv la CMID. 
    Domnului consilier Toma i-aș spune că nu este o dispoziție, 
ca să fie un act administrativ. Este o adresă. Din cauza asta, nefiind 
vorba de o discpoziție, nu avea cum să aibă viză de legalitate. Este o 
adresă, pur și simplu. 
    Vă mulțumesc pentru interes și cred că le putem rezolva pe 
viitor. Astăzi, acesta este proiectul de hotărâre și consider că trebuie să-l 
tratăm ca atare și să-l votăm așa cum este. Mulțumesc! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    In spiritul transparenței totale și în ideea de a veni cu o ușoară 
completare la ceea ce a sugerat domnul Mârza, vă pot spune că acum 
două săptămâni - și s-a lucrat de aparatul consiliului județean, nu 
altcineva – s-a depus la Agenția de mediu toată documentația pentru 
autorizația integrată de mediu a depozitului de la Bârcea. Pentru că am 
intuit din prima săptămână că apare problema asta și în ideea de a 
selecta operatorul căruia să-i oferim nu numai investiția la cheie, dar și 
autorizația pentru a putea începe imediat. 
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    Frânc Oana Elisabeta: 
    Colega noastră Vetuța Stănescu a propus un amendament pe 
care, în mod normal, ar fi trebuit să-l supunem la vot. In ședințele pe 
comisii de ieri a fost  punctul cel mai discutat de pe ordinea de zi. A fost 
pus în dezbatere la fiecare ședință, la toate comisiile. Ați fost și 
dumneavoastră prezent și discuțiile care s-au purtat au fost în sensul că 
PNL să prezinte în ședința de plen un amendament care să fie supus la 
vot. Doamna consilier Vetuța Stănescu a formulat un amendament, pe 
care vă rugăm să-l supuneți la vot! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Sută la sută aș fi făcut acest lucru. Dar dacă aș fi fost atât de 
concis cum sunteți dumneavoastră, nu am mai fi avut ocazia să avem 
acest schimb de idei și păreri, care vor duce la rezolvarea problemei. 
    Bălănescu Doinița Maria: 
    Domnule președinte, îi mulțumim doamnei Vetuța Stănescu 
pentru faptul că domnia sa, în interpelarea pe care a făcut-o, a spus că 
colegii dumneaei, consilieri județeni care sunt pentru prima dată astăzi în 
sala de ședințe, nu știu de la ce cantitate se face suplimentarea cu cele 
13.000 tone. Dar această cantitate, doamna consilier, apare în raportul 
de specialitate, de la 30.000 la 57.000 mii tone. Deci noi am înțeles că 
această suplimentare de 13.000 tone se face de la 57.000 la 70.000 
tone. 
    Stănescu Vetuța: 
    Nu vreau să vă dau o replică, doamna consilier. Am spus că 
în documentele justificative din spatele hotărârii de consiliu există aceste 
specificări. Documente făcute de către UIP și de către personalul de 
specialitate. Le-am citit. Dar, într-un proiect de hotărâre, trebuie 
exprimate clar toate detaliile. 
    Bălănescu Doinița Maria: 
    Este foarte clar, doamna consilier. In raportul de specialitate 
sunt 57.000 tone și este foarte explicit faptul că se face o suplimentare 
de 13.000 tone. Nu înțelegem unde nu înțelegeți dumneavoastră această 
suplimentare. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc tuturor și, pentru a debloca situația, vă propun 
să execut ordinul domnișoarei Frânc și să supun la vot amendamentul. 
Vă rog să-l repetați, ca să-l audă toată lumea! Si vă rog să-l depuneți și în 
scris. 
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    Stănescu Vetuța: 
    Sigur că da: Se aprobă suplimentarea cu 13.000 tone față de 
aprobările anterioare de 57.000 tone a deșeurilor transferate gratuit ... și 
de aici articolul rămâne întocmai cum a fost propus de inițiator. 
    Se supune la vot amendamentul formulat de doamna consilier 
județean Stănescu Vetuța: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

Bobora Mircea Flaviu: 
    Intrucât a întrunit doar 13 voturi pentru, 16 voturi împotrivă și 
o abținere, amendamentul nu a putut fi adoptat. Dar am rugămintea să fie 
prezentat și în scris și am rugămintea să ne gândim cu toții la un proiect 
de hotărâre care să definească o rezolvare pentru situația aceasta. 
    Nemaifiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de 
gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 17 voturi pentru și 13 abțineri (Antal Liviu 
Marius, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Frânc Oana Elisabeta, 
Gligor Dorin Oliviu, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Popa Ovidiu Ioan, 
Popescu Valentin, Stănescu Vetuța, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian, 
Vlad Ovidiu). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 17 voturi pentru și 13 abțineri (Antal Liviu 
Marius, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Frânc Oana Elisabeta, 
Gligor Dorin Oliviu, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Popa Ovidiu Ioan, 
Popescu Valentin, Stănescu Vetuța, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian, 
Vlad Ovidiu). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu 17 voturi pentru și 13 abțineri (Antal Liviu 
Marius, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Frânc Oana Elisabeta, 
Gligor Dorin Oliviu, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Popa Ovidiu Ioan, 
Popescu Valentin, Stănescu Vetuța, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian, 
Vlad Ovidiu). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 17 voturi pentru și 13 abțineri (Antal Liviu 
Marius, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Frânc Oana Elisabeta, 
Gligor Dorin Oliviu, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Popa Ovidiu Ioan, 
Popescu Valentin, Stănescu Vetuța, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian, 
Vlad Ovidiu). 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor 
măsuri de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 13 
abțineri (Antal Liviu Marius, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Frânc 
Oana Elisabeta, Gligor Dorin Oliviu, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, 
Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, Stănescu Vetuța, Simon Ionuț 
Lucian, Toma Florian, Vlad Ovidiu). 
 
 
 
 

XX. 
 

    Se prezintă proiecul de hotărâre privind aprobarea devizului 
general actualizat al obiectivului de investiție ”Amenajare platformă de 
stocare temporară a deșeurilor în municipiul Petroșani”. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
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    Domnul consilier judeţean Andronache Daniel Costel 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 judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general 
actualizat al obiectivului de investiție ”Amenajare platformă de stocare 
temporară a deșeurilor în municipiul Petroșani”: 
    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 
devizului general actualizat al obiectivului de investiție ”Amenajare 
platformă de stocare temporară a deșeurilor în municipiul Petroșani”, în 
ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 

XXI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate revizuit 
pentru obiectivul ”Sistem de management integrat al deșeurilor din 
activități de construcții și demolări generate de populația județului”. 
    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 Andronache Daniel Costel 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 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 documentației tehnico 
-economice la faza de studiu de fezabilitate revizuit pentru obiectivul 
”Sistem de management integrat al deșeurilor din activități de construcții 
și demolări generate de populația județului”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- 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 
documentației tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate revizuit 
pentru obiectivul ”Sistem de management integrat al deșeurilor din 
activități de construcții și demolări generate de populația județului”: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 

XXII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
cofinanțării proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Hunedoara” aferente fazei a II-a. 
    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 judeţean Andronache Daniel Costel 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 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 cofinanțării proiectului 
”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Hunedoara” aferente fazei a II-a: 
    Domnul consilier județean Antal Liviu Marius 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 
cofinanțării proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Hunedoara” aferente fazei a II-a, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29). 
 
 
 
 

XXIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării devizului general al proiectului ”Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” pe cele două 
faze. 
    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 Andronache Daniel Costel 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 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 al proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Hunedoara” pe cele două faze: 
     Domnul consilier județean Antal Liviu Marius 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? 
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    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 
actualizării devizului general al proiectului ”Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” pe cele două 
faze, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind dispunerea încetării 
contractului individul de muncă al domnului Joițoiu Cosmin, director al 
Agenției de Dezvoltare Economico-Socială Hunedoara. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Ca urmare a demisiei domnului Joițoiu Cosmin din funcția de 
director al ADEH, contractul de muncă al domniei sale va înceta după 
expirarea termenului de preaviz de 30 zile. Pentru buna funcționare a 
agenției, se propune consiliului județean să împuterniceacă pe 
președintele CJH pentru a numi prin dispoziție o persoană care să 
exercite cu caracter temporar funcția de director, până la ocuparea ei prin 
concurs. 
    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, 
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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 dispunerea încetării contractului 
individul de muncă al domnului Joițoiu Cosmin, director al Agenției de 
Dezvoltare Economico-Socială Hunedoara: 
    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). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind dispunerea 
încetării contractului individul de muncă al domnului Joițoiu Cosmin, 
director al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială Hunedoara, în 
ansamblul său 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

51 
 



XXV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
    Bobora Mircea Flaviu: 

   Față de Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.54/ 
2016 au avut loc următoarele modificări: alegerea președintelui și a 
vicepreședinților, numire în funcție publică, modificare sau încetare raport 
de serviciu, încheiere sau încetare raport de muncă. De asemenea, se 
propune transformarea unui post contractual vacant de consilier în post 
contractual de îngrijitor la Serviciul administrativ și a unui post contractual 
vacant de consilier (studii superioare) în post vacant de referent (studii 
medii) la Cabinetul președintelui. Toate modificările aduse statului de 
funcţii, se încadrează în mijloacele financiare disponibile, aprobate pentru 
anul 2016. 
    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 Andronache Daniel Costel 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 aportul 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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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara: 
    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 aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
XXVI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei 
tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism. 
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    Bobora Mircea Flaviu: 
    Comisia are în componență specialişti din domeniul 
amenajării teritoriului şi al urbanismului, monumentelor istorice, 
construcțiilor. Aceștia sunt nominalizați anexa 1. Președintele comisiei 
este președintele consiliului județean. Tin să vă spun că nu am făcut nici 
o modificare privind componența comisiei. 
      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 Andronache Daniel Costel 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. 
    Mârza Florin: 
    Ieri, la comisie, am ajuns la concluzia că ar fi bine ca la 
aceste ședințe să participe și doi reprezentanți ai comisiei nr.2. Si 
amendamentul pe care vreau să-l propun este ca la ședințele comisiei 
tehnice de urbanism să ia parte și doi consilieri județeni, urmând ca în 
ședința următoare să stabilim foarte clar în ce calitate pot ei lua parte la 
ședințele acestei comisii: ca membri sau ca invitați. Dar noi să aprobăm 
astăzi, de principiu, ca cei doi consilieri să poată participa la aceste 
ședințe. De asemenea, în ședința următoare, să-i și nominalizăm pe cei 
doi consilieri, membri ai comisiei nr.2. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule președinte al comisiei nr.2, părerea 
dumneavoastră? 
    Andronache Daniel Costel: 
    Am discutat ieri cu domnul consilier Mârza și cu ceilalți colegi 
pe această temă. Propunerea mea este să studiem foarte bine partea de 
legalitate, în următoarea ședință a comisiei să găsim o formulare pentru 
acest amendament și, eventual, ulterior să completăm cu o hotărâre de 
consiliu. Când vom ști foarte clar dacă vor fi invitați sau pot fi membri ai 
comisiei de urbanism, pentru că acum nu știm. Acum să aprobăm în 
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forma propusă de inițiator, iar ulterior să mai venim cu o hotărâre de 
consiliu. 
      Mârza Florin: 
    Mie mi-e indiferent. Dar astăzi am fi putut spune că cei doi 
consilieri vor lua parte la ședințele comisiei de urbanism. Urmând să 
stabilim ulterior în ce calitate.   

   Vasilescu Sorin Adrian: 
    Vedeți că sunt colegi care nu votează la anumite puncte. Vreți 
să mai avem atât de multe puncte la care să nu poată să voteze încă doi 
colegi? Să intre în conflict de interese? 
    Mârza Florin: 
    Explicitați vă rog ce înseamnă conflictul de interese! Ce ar 
însemna dacă eu aș fi unul din cei doi consilieri care ar participa la 
ședințele comisiei de urbanism? Care ar fi conflictul de interese? 

    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Pentru că, în momentul în care adoptăm hotărâri, comisia 
respectivă a dat un aviz de principiu. Pe toate acele proiecte pentru care 
comisia a dat un aviz de principiu nu puteți vota, pentru că ați fi în conflict 
de interese. 
    Mârza Florin: 
    De acord. Si care ar fi problema? Dorința noastră, a comisiei, 
a fost aceea de a cunoaște ceea ce se discută în comisia tehnică de 
urbanism. Pentru că unele din documentațiile discutate se resping. 
    Andrei Amelia: 
    Stimate domnule președinte, stimați domni și doamne 
consilieri, această comisie tehnică este formată numai din specialiști în 
domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, ingineri constructori, pot fi 
și ingineri de rețele și de transport. Dar această comisie tehnică vreau să 
vă spun că nu este formată și nu este legal să fie formată din consilieri 
județeni. Imi întemeiez această observație pe care  o fac în conformitate 
cu prevederile legale. Dacă aveți amabilitatea să citiți raportul de 
specialitate, am menționat acolo și legislația specifică. E foarte adevărat 
că eu ieri, în comisie, nu am făcut precizarea că aceste comisii nu sunt 
plătite. Deci, cei pe care îi vedeți nominalizați acolo vin benevol și fac 
observații strict din punct de vedere tehnic. In această comisie nu se 
discută necesitatea sau oportunitatea unei documentații. 
    Totodată, vreau să vă spun că consiliul județean avizează, 
prin instituția arhitectului șef, așa cum prevede legislația în vigoare, 
documentații de urbanism. In raportul de specialitate, în regulamentul de 
organizare și funcționare, stimate domnule consilier, în anexa 2, am 
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precizat ce anume avizăm și ce se aprobă prin hotărâre de consiliu 
județean. Deci, pe cale logică, este strict responsabilitatea - și aș vrea să 
vă spun că sunt un om responsabil – arhitectului șef, care răspunde de 
emiterea acestor avize. Si nu am încălcat niciodată ceea ce am decis în 
comisie din punct de vedere tehnic. 
    Orice modificare a componenței acestei comisii – în sensul de 
a face parte din ea și un consilier județean – vreau să vă spun că încalcă 
legislația. Si probabil că domnul secretar vă poate vorbi despre 
legalitatea acestei hotărâri. 
     Mârza Florin: 
    Eu am fost în cinci legislaturi consilier local și președintele 
comisiei tehnice din Consiliul Local al Municipiului Petroșani. Stiu că nu 
se poate plăti. Am încercat să-i plătim, pentru că ei nu prea veneau, vă 
dați seama, la Petroșani, membrii de drept ai acestei comisii. Si, după ce 
am discutat cu dumneavoastră, împreună cu domnul Andronache am 
căzut de acord că, probabil, consilierii județeni nu vor putea fi membri de 
drept în această comisie. Dar, după părerea mea, ca să participe doi 
consilieri județeni la întrunirile acestei comisii nu ar trebui să deranjeze 
pe nimeni și ăsta era spiritul în care ... Eu vă asigur că nu am să particip, 
așa că ... 
    Domnule vicepreședinte, am înțeles argumentația doamnei. 
Asta ar fi fost necesară și este necesară pentru următorul pas, în care noi 
să stabilim că da, suntem de acord ca doi membri ai acestei comisii să ia 
parte la lucrările comisiei tehnice de urbanism. 
    Andrei Amelia: 
    Pot să fac o propunere? Nu știu dacă nu ar fi plictisitoare 
ședințele acestei comisii, care durează minim trei ore, dar eu vă propun o 
variantă perfectă și legală: ca lunar să vă prezint un raport al lucrărilor 
comisiei. In scris, semnat, asumat. 
    Popa Mircea Marcel: 
    Consiliul județean, după câte văd eu aici, este reprezentat de 
președintele Laurențiu Nistor, care este și președintele comisiei. 
    Andronache Daniel Costel: 
     Deja discuția de la comisie am mutat-o în plen. Impreună cu 
domnul consilier am stabilit că aceste detalii le vom discuta la următoarea 
ședință de comisie. Tot la comisia tehnică vom stabili și modul de 
colaborare cu aparatul tehnic. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Eu nu înțeleg, varianta pe care a găsit-o domnul Mârza cu 
domnul Andronache mie mi se pare foarte corectă. Si iar nu înțeleg care 
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este motivația pentru care doi consilieri județeni cu statut de invitat nu pot 
participa la lucrările acestei comisii. Că nu-mi închipui că o să se 
înghesuie lumea încât să nu aveți loc în sală de invitați la niște ședințe de 
trei ore. Nu pun problema că e plătită sau nu, pe niciunul din noi nu ne 
animă dorința asta. Deci, cu statut de invitat, oricine poate să participe la 
ședințele acestei comisii. E vreo interdicție ca domnul Staier să vină la 
ședințele comisiei de urbanism? 
    Andrei Amelia: 
    Nu este. Cu drag vom invita toți consilierii. 
    Nemaifiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice 
de amenajare a teritoriului și urbanism: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

XXVII. 
 

     Se prezintă proiectul de hotărâre privind numirea unui 
reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a 
Asociaților la S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN S.R.L. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Proiectul vizează numirea unui reprezentant al Consiliului 
Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților, în condițiile în 
care domnul Popa Ovidiu Ioan și-a înaintat demisia din această funcție, 
cât și din cea de administrator. Persoana numită prin această hotărâre va 
reprezenta - alături de domnul Stoian Dan - interesele Consiliului 
Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților SC PARC 
INDUSTRIAL CALAN SRL. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind numirea unui reprezentant al 
Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la 
S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN S.R.L: 
      Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
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    Bobora Mircea Flaviu: 
    Intrucât art.2 se aprobă prin vot secret, îmi permit să fac eu 
propunerea privind reprezentantul nostru în AGA SC Parc Industrial 
Călan SRL. Il propun pe domnul inginer Marius Munteanu. Este unul din 
oamenii care, în patru săptămâni, mie mi-a făcut o impresie foarte bună. 
    După înscrierea propunerii în buletinul de vot, se procedează 
la exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal.   
    Domnul consilier județean Staier Ioan Dumitru, președintele 
comisiei de validare, prezint procesul verbal de numărare a voturilor din 
care reiese că au fost exprimate valabil 30 voturi, din care 29 voturi 
pentru numirea domnului Munteanu Marius ca reprezentant al consiliului 
județean în AGA SC Parc Industrial Călan. 
    Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
    Ultimele două articole se adoptă prin vot deschis: 
    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). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre. 
 
 
 

 
XXVIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
nr.191/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea Parcului de 
Afaceri Simeria. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Proiectul vizează stabilirea nivelului tarifelor pentru închirierea 
spațiilor din Parcul de Afaceri Simeria la nivelul rezultat din studiul de 
piață elaborat de o firmă autorizată. In perioada imediat următoare ADEH 
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va înainta către Oficiul Concurenței o documentație privind aplicarea unor 
tarife atractive pentru investitori. 
    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 pentru modificarea Hotărârii nr.191/2015 
privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea Parcului de Afaceri 
Simeria: 
    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 pentru modificarea 
Hotărârii nr.191/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea 
Parcului de Afaceri Simeria, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
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    Frânc Oana Elisabeta: 
    La ședința de îndată din data de 8 iulie s-a purtat o discuție 
destul de aprinsă pe tema deșeurilor din Petroșani, sens în care 
consilierul județean Adrian David a făcut o solicitare către executiv în 
ceea ce privește comunicarea la ședința de astăzi a unei soluții finale 
vizavi de deșeurile aflate pe platforma de la Petroșani. Vrem să știm dacă 
s-a trimis un răspuns sau dacă aveți un răspuns în acest sens. Este o 
întrebare consemnată și în procesul verbal de ședință. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    O să vă răspund eu. In municipiul Petroșani, așa cum foarte 
bine știți, cu avizul Primăriei din Petroșani și în colaborare cu ei, am 
detectat o suprafață de aproximativ 4.600 metri pătrați, pe care am 
încredințat-o direct unei companii din Petroșani pentru amenajare. In 
prima fază, s-a solicitat ca termenul de finalizare a execuției lucrării să fie 
data de 18 august. Am avut discuții cu constructorul, am dat toate 
detaliile proiectului tehnic și la Agenția de Mediu. Se lucrează. Alaltăieri 
era făcută deja partea de căptușire cu membrană și punctul nostru de 
vedere în discuția cu constructorul a fost ca în data de 5 august să fie 
finalizată lucrarea. Dacă doriți detalii tehnice suplimentare, referitoare la 
lungime, lățime, adâncime, volum, care corespunde funcție de greutatea 
specifică a gunoiului generat în Valea Jiului, putem să ne uităm în 
proiectul tehnic, să vă dăm și datele acestea. 
     Frânc Oana Elisabeta: 
    Cred că alta era întrebarea. Era o întrebare legată de costuri. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Costurile se încadrează sub 100.000 euro, ceea ce s-a 
aprobat. Cred că vă pot spune și suma: 421.000 lei/ 
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Cred că voiați să știți care este costul de transport de pe 
platforma temporară și până la deponeu. Costul pentru depozitare va lua 
în calcul inclusiv transportul deșeurilor de pe platforma temporară și până 
la CMID. Am înțeles că s-a întrebat cine va suporta costurile de transport 
de pe platforma temporară.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    A întrebat de costul efectiv. Si întrebarea viza dacă am făcut o 
ilegalitate în sensul că am depășit valoarea la care puteam face 
încredințare directă. 
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    Frânc Oana Elisabeta: 
    Nu, deloc. Eu doar am reiterat întrebarea de la ultima ședință. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Alte probleme? Nu sunt. 
    In final vreau să vă mulțumesc pentru modul în care a decurs 
ședința, atât în numele meu, cât și în numele președintelui consiliului 
județean, cu care veți avea ocazia să vă întâlniți la ședința din luna 
august. Se simte mult mai bine și va fi în plenitudinea forțelor. Vă 
mulțumesc încă o dată, în numele amândurora. 
 
 
 
    PRESEDINTE, 
                 Laurențiu Nistor 
             SECRETAR AL JUDETULUI, 
            Dumitru Sorin Stefoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCC 
  
 
 
 

62 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

63 
 


