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     La ședință sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu – președintele 
Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel Costel și Vasilescu 
Sorin Adrian – vicepreședinți ai Consiliului Județean Hunedoara; Antal 
Liviu Marius, Armean Lenuța, Burlec-Martin Ionel, Ciodaru Iulian Dacian, 
Circo Aurel Vasile, Dunca Victoria Alina, Frânc Oana Elisabeta, Gligor 
Dorin Oliviu, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu Alin 
Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Oprișa Ioan 
Florin, Popa Mircea Marcel, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, Rus 
Lucian Ioan, Suciu Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan 
Dumitru, Vlad Ovidiu – consilieri județeni; Stefoni Dumitru Sorin – 
secretarul județului. 
    Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni: Bălănesc 
Doinița Maria, Dimulescu Rodica, Gherman Petre Lucian, Stănescu 
Vetuța, Toma Florian. 
    In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor din 
cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai presei. 
    Sedința este condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
     Domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru prezența 
dumneavoastră la ședința de îndată de astăzi, ședință la care eu sper că 
vom soluționa o problemă de extremă urgență, o problemă care se 
conturează în principal în zona deponeului de deșeuri și pentru care ați 
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primit materialele.Sunt convins că cei care într-un fel sau altul au fost 
implicați în toată proocedura asta consideră că - asumându-ne 
responsabilitatea rezolvării ei - nu facem decât să rezolvăm o problemă 
pentru cetățenii județului Hunedoara. Orice alte păreri și supoziții pot fi 
discutate, pot  fi explicitate și analizate, dar timpul va demonstra dacă am 
avut sau nu dreptate. Noi credem că lucrurile se vor desfășura normal. Si 
încă o dată vă mulțumesc pentru prezentă.  

   In conformitate cu prevederile art.49 alin.2 ale Regulamentului 
de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara, aprobat 
prin Hotărârea nr.102/2016  a Consiliului Judeţean Hunedoara, vă rog să 
vă ridicaţi pentru intonarea Imnului Naţional al României. 
   Se intonează Imnul Naţional al României. 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 27 consilieri,  potrivit art.95 
alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal constituită.  
    Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința 
ordinară din data de 31 martie 2017. Aveţi dreptul să contestaţi conţinutul 
procesului verbal şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate 
de dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că nu au fost consemnate 
cu exactitate. 
    Dacă nu sunt observații, vă rog să trecem la aprobarea 
procesului verbal: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
 
 
 

x 
 
 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următorul proiect 
al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii pe perioadă 
determinată, prin aplicarea procedurii de negociere fără publicare 
prealabilă, a contractului de servicii având ca obiect ”Servicii de 
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operare și administrare a Centrului de Management Integrat al 
Deșeurilor Barcea Mare, județul Hunedoara”; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii 
juridice specializate de reprezentare a intereselor Consiliului 
Județean Hunedoara și ale U.A.T. Județul Hunedoara în justiție; 
3. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Bulz Diana-
Nicoleta în funcția contractuală de conducere de director al Unității 
de Asistență Medico-Socială Baia de Criș. 

    Dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi propusă?  
    Vlad Ovidiu: 
    Domnule președinte, grupul consilierilor județeni PNL propune 
scoaterea de pe ordinea de zi a punctului doi, deoarece noi considerăm 
că nu se justifică introducerea lui într-o ședință de îndată. Mulțumesc. 
    Frânc Oana Elisabeta: 
    O întrebare, dacă se poate, domnule președinte. Ne puteți 
spune, eventual, când sunt termenele pentru cele două procese? 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Să știți că eu nu vă pot spune. Domnule secretar, puteți să ne 
spuneți care sunt termenele pentru cele două procese? Este vorba de 
contestația pe care au făcut-o angajații consiliului județean – la aceasta 
vă referiți, nu? - la ceea ce a însemnat Decizia Curții Constituționale și 
indexarea salariilor cu mai mult de 20%, cum a prevăzut legislația. Ne-am 
asumat sau mi-am asumat responsabilitatea – având în vedere 
răspunderea vizavi de legea de bază, cea a bugetului local și încadrarea 
cu responsabilitate în sumele bugetului local – să nu se aplice. Tin să vă 
spun că ultimele luări de poziție de la nivelul Ministerului Muncii și nu 
numai sunt în favoarea acestei decizii, cum că nu trebuiau aplicate. In 
fine, când sunt cele două procese? 
    Frânc Oana Elisabeta: 
    Problema este că eu am căutat ieri pe portalul instanțelor de 
judecată și nu le-am găsit. Nu am găsit nici măcar numele părților. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu e nici o problemă. In câteva minute, vă va răspunde 
domnul secretar. Numai că propunerea dumneavoastră de scoatere de 
pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre mie nu mi se pare extrem 
de obiectivă. Dacă ați putea să o justificați în spiritul unei deschideri și a 
clarificării unei situații înainte de a o supune la vot - eu conștientizând că 
fiind majoritari, azi-mâine putem fi minoritari – și în ideea unei discuții de 
clarificare. 
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    Frânc Oana Elisabeta: 
    Nu este vorba de rea voință sau de altceva. Ideea este că, 
pentru a justifica introducerea acestui punct pe ordinea de zi a unei 
ședințe de îndată, noi am vrea să știm dacă – de exemplu – procesele 
sunt cu termen săptămâna viitoare și atunci este de înțeles și se justifică 
introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Dar pentru faptul că noi ieri 
nu le-am găsit pe portalul instanțelor de judecată, s-ar putea pune pe 
ordinea de zi a unei ședințe ordinare. Mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, aveți parțial dreptate. De ce îmi permit să spun parțial? 
Pentru că, pentru a te prezenta în instanță, îți trebuie si un timp de 
pregătire. Dumneavoastră, fiind avocat, știți mai bine decât mine. Acesta 
a fost motivul pentru care am accelerat un pic procedura aceasta de 
contactare a unui avocat, în ideea apărării poziției consiliului județean. 
Cei care sunt de această meserie în consiliul județean sunt  toți parte în 
ceea ce înseamnă, hai să zicem „tragerea mea la răspundere”. 
    Frânc Oana Elisabeta: 
    Ne ajută domnul secretar cu termenul? 
    Stefoni Dumitru Dorin: 
    Nu s-a fixat încă termenul, în schimb acțiunea a fost 
introdusă. Am primit citație. 
    Frânc Oana Elisabeta: 
    Asta înseamnă comunicare termen de 30 de zile pentru 
răspuns, comunicare termen de 15 zile.  
    Stefoni Dumitru Sorin: 
    In aceste condiții, va trebui să facem o procedură pentru 
angajarea unui apărător. Nu putem să facem direct contractul. Aceasta 
este urgența. De fapt, nu este o urgență, dar ședința ordinară va avea loc 
abia la sfârșitul lunii aprilie și nu vom mai avea timp să facem procedura 
pentru angajarea avocatului. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Deci aceasta ar fi motivația. Iar dumneavoastră, doamna 
Frânc, expert fiind în domeniul acesta, știți că necesită un timp și 
procedura, dar și posibilitatea celui angajat să ne reprezinte interesele. 
    Staier Ioan Dumitru: 
    Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să iau și eu 
cuvântul! Grupul consilierilor județeni PSD susține rămânerea pe ordinea 
de zi a acestui proiect de hotărâre. 
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    Bobora Mircea Flaviu: 
    Mulțumesc. Eu cred că, având dialogul acesta cu colegii 
consilieri ai grupului PNL, veți putea vedea și rezultatul votului. 
    Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun aprobării 
dumneavoastră ordinea de zi  în forma prezentată:  
    S-a alăturat plenului domnul consilierjudețean Felciuc Eduard, 
astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare este 28. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi pentru, 10 voturi 
împotrivă (Antal Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, 
Burlec-Martin Ionel, Oprișa Ioan Florin, Simon Ionuț Lucian, Armean 
Lenuța, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta, Magheru Dan Adrian) și 2 
abțineri (Gligor Dorin Oliviu, Mârza Florin). 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc mult. Intr-adevăr, discuția a fost clarificatoare, 
după părerea mea. 
 

 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii 
pe perioadă determinată, prin aplicarea procedurii de negociere fără 
publicare prealabilă, a contractului de servicii având ca obiect ”Servicii de 
operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor 
Bârcea Mare, județul Hunedoara”. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Aveți în prezentare toată istoria și cred că există și 
avertismentul primit de la Salubritate, cum că la începutul lunii mai nu vor 
mai avea capacitate de depozitare. Aveți acolo și poziția Agenției de 
mediu vizavi de depozitul provizoriu din Valea Jiului, aveți și actul de 
bază care a stat la fundamentarea acestei hotărâri și anume ședința 
Comitetului de urgență al județului Hunedoara, în care, în unanimitate, 
experții în domeniu au fost de acord cu această poziție prezentată de noi. 
Vă rog, dacă sunt discuții la capitolul acesta? Nu sunt. 
    Vă mulțumesc mult de tot pentru faptul că, atât consilierii 
PSD, cât și consilierii Partidului Național Liberal, conștientizează 
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problema aceasta ca fiind o problemă de acuitate maximă pentru 
rezolvarea în mod constructiv a unor interese legate de ceea ce 
înseamnă componenta aceasta de management integrat al deșeurilor. Si 
vă promit că, în situația în care lucrurile se vor desfășura așa cum 
propunem noi, ele vor avea o finalitate care va însemna, în ultimă 
instanță, o atribuire prin licitație normală, solicitarea noastră fiind efectiv  
doar pentru o perioadă limitată și pentru a rezolva o problemă stringentă 
în județul Hunedoara. Mulțumesc încă o dată pentru sprijinul acordat de 
absolut toată lumea în ceea ce privește obținerea autorizației integrate de 
mediu, care autorizație nu intră în atribuțiile noastre, ale echipei de 33 
consilieri județeni și ale consiliului județean. Efortul s-a făcut pentru a 
scurta cu minim 5-6 luni, prin obținerea autorizației integrate de mediu, 
termenul de finalizare a acestui deponeu.  
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot pe articole, proiectul de hotărâre privind proiectul de 
hotărâre privind aprobarea atribuirii pe perioadă determinată, prin 
aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă, a contractului 
de servicii având ca obiect ”Servicii de operare și administrare a Centrului 
de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara”: 
    Frânc Oana Elisabeta: 
    Domnule președinte, aș vrea să se consemneze că grupul 
consilierilor județeni PNL votează împotriva acestui punct de pe ordinea 
de zi. Mulțumesc. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 16 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (Antal 
Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, 
Oprișa Ioan Florin, Simon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, 
Frânc Oana Elisabeta, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Gligor Dorin 
Oliviu). 
     Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 16 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (Antal 
Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, 
Oprișa Ioan Florin, Simon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, 
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Frânc Oana Elisabeta, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Gligor Dorin 
Oliviu). 
     Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 16 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (Antal 
Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, 
Oprișa Ioan Florin, Simon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, 
Frânc Oana Elisabeta, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Gligor Dorin 
Oliviu). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 16 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (Antal 
Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, 
Oprișa Ioan Florin, Simon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, 
Frânc Oana Elisabeta, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Gligor Dorin 
Oliviu). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 16 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (Antal 
Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, 
Oprișa Ioan Florin, Simon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, 
Frânc Oana Elisabeta, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Gligor Dorin 
Oliviu). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind proiectul de 
hotărâre privind aprobarea atribuirii pe perioadă determinată, prin 
aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă, a contractului 
de servicii având ca obiect ”Servicii de operare și administrare a Centrului 
de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara”, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 12 
voturi împotrivă (Antal Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, 
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Burlec-Martin Ionel, Oprișa Ioan Florin, Simon Ionuț Lucian, Armean 
Lenuța, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta, Magheru Dan Adrian, Mârza 
Florin, Gligor Dorin Oliviu). 
 
 
 
 

II. 
 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției 
de servicii juridice specializate de reprezentare a intereselor Consiliului 
Județean Hunedoara și ale U.A.T. Județul Hunedoara în justiție. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii 
juridice specializate de reprezentare a intereselor Consiliului Județean 
Hunedoara și ale U.A.T. Județul Hunedoara în justiție: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 16 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (Antal 
Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, 
Oprișa Ioan Florin, Simon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, 
Frânc Oana Elisabeta, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Gligor Dorin 
Oliviu). 
     Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 16 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (Antal 
Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, 
Oprișa Ioan Florin, Simon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, 
Frânc Oana Elisabeta, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Gligor Dorin 
Oliviu). 
     Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu 16 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (Antal 
Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, 
Oprișa Ioan Florin, Simon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, 
Frânc Oana Elisabeta, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Gligor Dorin 
Oliviu). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 16 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (Antal 
Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, Burlec-Martin Ionel, 
Oprișa Ioan Florin, Simon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, 
Frânc Oana Elisabeta, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Gligor Dorin 
Oliviu). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind proiectul de 
hotărâre privind aprobarea proiectul de hotărâre privind aprobarea 
achiziției de servicii juridice specializate de reprezentare a intereselor 
Consiliului Județean Hunedoara și ale U.A.T. Județul Hunedoara în 
justiție: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 12 
voturi împotrivă (Antal Liviu Marius, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, 
Burlec-Martin Ionel, Oprișa Ioan Florin, Simon Ionuț Lucian, Armean 
Lenuța, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta, Magheru Dan Adrian, Mârza 
Florin, Gligor Dorin Oliviu). 
 
 
 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind numirea doamnei 
Bulz Diana-Nicoleta în funcția contractuală de conducere de director al 
Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vreau să menționez că doamna Bulz și-a câștigat prin 
concurs această poziție. 
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    Nemaifiind alte intervenții cu privire la acest punct, se supune 
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind numirea doamnei Bulz 
Diana-Nicoleta în funcția contractuală de conducere de director al Unității 
de Asistență Medico-Socială Baia de Criș: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).   
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).   
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).   
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind numirea 
doamnei Bulz Diana-Nicoleta în funcția contractuală de conducere de 
director al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(28). 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc mult pentru prezență! Cu aceasta, ședința de 
îndată de astăzi s-a încheiat. 
     
 
  PRESEDINTE,  
     Mircea Flaviu Bobora  
         SECRETAR AL JUDETULUI, 
               Dumitru Sorin Stefoni 
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