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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; Armean 
Lenuța, Bălănesc Doinița Maria, Burlec-Martin Ionel, Ciodaru Iulian 
Dacian, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, 
Felciuc Eduard, Gherman Petre Lucian, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, 
Hojda Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Mârza Florin, Oprișa 
Ioan 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. 
    Lipsesc de la ședință domnii consilieri: Antal Liviu Marius 
(concediu odihnă), Frânc Oana Elisabeta, 
    In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor din 
cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai presei. 
    Sedința este condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    Bobora Mircea Flaviu: 

   In conformitate cu prevederile art.49 alin.2 din Regulamentul 
de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara, aprobat 
prin Hotărârea nr.102/2016  a Consiliului Judeţean Hunedoara, vă rog să 
vă ridicaţi pentru intonarea Imnului Naţional al României. 
    Se intonează Imnul Naţional al României. 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 29 consilieri,  potrivit 
art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
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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 de 
îndată din data de 7 aprilie 2017. Aveţi dreptul să contestaţi conţinutul 
proceselor verbale şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor 
exprimate de dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că nu au fost 
consemnate cu exactitate. 
    Dacă nu sunt observații, vă rog să trecem la aprobarea 
procesului verbal: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

x 
 
 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor consilieri, vă prezint proiectul ordinii de zi, așa cum 
a fost publicat: 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de excelență 
veteranilor de război din județul Hunedoara; 
2. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor 
aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe 
secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2017; 
3. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuţiei bugetului 
împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 
2017; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra situaţiei 
gestionării bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie  
2016; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara 
– Deva pe anul 2017; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Teatrului de Artă 
Deva și Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva la organizarea 
proiectului de interes județean Festivalul Opera Nights 2017; 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Teatrului de Artă 
Deva la organizarea proiectului de interes județean Concertul Simfonic 
Extraordinar – Ziua Europei; 
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate 
speciale; 
9. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara pentru aprobarea nivelului taxelor şi 
tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa 
Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis 
constând în acordarea de facilități de preț (tarif de închiriere) și de 
servicii locatarilor Parcului de Afaceri Simeria; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a 
regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de 
Artă Deva; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice;  
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției de 
Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului 
public județean Salvamont Hunedoara; 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice 
specializate de reprezentare în justiție a intereselor Direcției Publice 
Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara; 
17. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea 
casării și valorificării a unor mijloace fixe care aparțin domeniului public 
al Județului Hunedoara aflate în folosința gratuită a Centrului Militar 
Județean Hunedoara; 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de colaborare 
și cooperare între Consiliul Județean Hunedoara și Institutul Național al 
Patrimoniului cu scopul protejării cetăților dacice din Munții Orăștiei, 
înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO; 
19. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexelor la decizia de 
expropriere pentru cauză de utilitate publică  a imobilelor situate pe 
coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean 
”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu 
apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”; 
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20. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al Județului Hunedoara; 
21. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru 
al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara de către Kiszely 
Fabius-Tiberiu. 
    In conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat 
prin Hotărârea nr.102/2016, vă rugăm să aprobați completarea ordinii de 
zi cu încă trei proiecte de hotărâre: 
22. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Roman Ciprian-Nicolae 
în funcția de conducere de manager al Centrului de Cultură și Artă al 
Județului Hunedoara 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol cadru 
de colaborare între Consiliul Județean Hunedoara, Inspectoratul Scolar 
Județean Hunedoara și Direcția de Sănătate Publică a Județului 
Hunedoara; 
24. Proiect de hotărâre privind însușirea contractului de servicii 
nr.5323/2017 având ca obiect Prestarea activităților componente ale 
serviciului de operare și administrare a Centrului de Management 
Integrat al Deșeurilor (CMID) Bârcea Mare. 
    Ultimul punct va fi, ca de obicei, Diverse. 
    Dacă  sunt  observaţii cu privire la ordinea de zi propusă? 
Dacă nu, vă propun să o supunem la vot: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

I. 
 

      Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unor 
Diplome de excelență veteranilor de război din județul Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
     Domnul consilier judeţean 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 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. 
    S-a alăturat plenului domnul consilier Gligor Dorin Oliviu, 
astfel încât numărul consilierilor prezenți este 30. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind acordarea unor Diplome de 
excelență veteranilor de război din județul 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 acordarea unor 
Diplome de excelență veteranilor de război din județul Hunedoara, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

5 
 



II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza şi aprobarea 
execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara 
întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2017. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Doamna consilier 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 şi aprobarea 
execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara 
întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2017: 
    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 şi 
aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean 
Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe 
trimestrul I 2017, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
    S-a alăturat plenului domnul consilier Magheru Dan Adrian, 
astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare este 31. 
 
 
 
 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea 
execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara pe trimestrul I 2017. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Doamna consilier 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 
execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara pe trimestrul I 2017: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2017, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului 
asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la 
31 decembrie  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. 
    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 raportului asupra 
situaţiei gestionării bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 
decembrie  2016: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului Judeţean 
Hunedoara la 31 decembrie  2016, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene ”Ovid 
Densușianu” Hunedoara – Deva pe anul 2017. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
     Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.      
       Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene ”Ovid 
Densușianu” Hunedoara – Deva pe anul 2017: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 

9 
 



- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene „Ovid 
Densușianu” Hunedoara – Deva pe anul 2017, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
participării Teatrului de Artă Deva și Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane Deva la organizarea proiectului de interes județean Festivalul 
Opera Nights 2017. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
     Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.      
       Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 
Teatrului de Artă Deva și Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva la 
organizarea proiectului de interes județean Festivalul Opera Nights 2017: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
participării Teatrului de Artă Deva și Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane Deva la organizarea proiectului de interes județean Festivalul 
Opera Nights 2017, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
participării Teatrului de Artă Deva la organizarea proiectului de interes 
județean Concertul Simfonic Extraordinar – Ziua Europei. 
    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. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 
Teatrului de Artă Deva la organizarea proiectului de interes județean 
Concertul Simfonic Extraordinar – Ziua Europei: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
participării Teatrului de Artă Deva la organizarea proiectului de interes 
județean Concertul Simfonic Extraordinar – Ziua Europei, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VIII. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor 
licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de 
persoane prin curse regulate speciale. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
     Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
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 
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traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin 
curse regulate speciale: 
      Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor 
licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de 
persoane prin curse regulate speciale, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind completarea Anexei 
nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara pentru aprobarea 
nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din 
competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 
2017. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
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    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă raportul 
de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
      Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
     Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr.3 la 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara pentru aprobarea nivelului 
taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa 
Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind completarea 
Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara pentru 
aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate 
acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în 
anul fiscal 2017, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 

 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui 
ajutor de minimis constând în acordarea de facilități de preț (tarif de 
închiriere) și de servicii locatarilor Parcului de Afaceri Simeria. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de 
minimis constând în acordarea de facilități de preț (tarif de închiriere) și 
de servicii locatarilor Parcului de Afaceri Simeria: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unui 
ajutor de minimis constând în acordarea de facilități de preț (tarif de 
închiriere) și de servicii locatarilor Parcului de Afaceri Simeria, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
XI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții 
și a regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale 
Muzeului Civilizației Dacice și Romane: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale 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 raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
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    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Teatrului de Artă Deva: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Teatrului de Artă Deva, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Administrare 
a Monumentelor Istorice. 
      Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și 
a statului de funcții ale Serviciului Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind         aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Administrare 
a Monumentelor Istorice: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a 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. 
      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 organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a județului Hunedoara:    
  Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind  aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a județului 
Hunedoara:      

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 
 
 

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
      Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
     Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
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    Bobora Mircea Flaviu: 
    Este directorul de la Salvamont? Pentru că trebuie să-l 
felicităm toți. E păcat că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar e de excepție 
intervenția și profesionalismul dânșilor, ăsta fiind și un motiv în plus 
pentru susținerea acestui proiect, în care le-au fost alocate și niște 
poziții, iar la buget, încă din prima fază, am înțeles obligativitatea de a vă 
ajuta cu investiții. Dar, oricum, felicitări pentru ceea ce ați făcut. E foarte 
greu să-ți asumi responsabilitatea, fiind în prima linie, și să rezolvi 
problemele, rămânând cu capul sus după soluționare. O treabă extrem 
de complexă. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și 
a statului de funcții ale Serviciului Public Județean Salvamont 
Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Județean 
Salvamont Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției 
de servicii juridice specializate de reprezentare în justiție a intereselor 
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Este aceeași situație în care am solicitat achiziția acestor 
servicii și pentru consiliul județean. Toată lumea, începând cu directorul, 
au dat instituția în judecată. Asta e. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
     Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției de 
servicii juridice specializate de reprezentare în justiție a intereselor 
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind         aprobarea 
achiziției de servicii juridice specializate de reprezentare în justiție a 
intereselor Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
XVII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind scoaterea din 
funcțiune în vederea casării și valorificării a unor mijloace fixe care 
aparțin domeniului public al Județului Hunedoara aflate în folosința 
gratuită a Centrului Militar 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 Circo Aurel Vasile prezintă raportul 
de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
     Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în 
vederea casării și valorificării a unor mijloace fixe care aparțin domeniului 
public al Județului Hunedoara aflate în folosința gratuită a Centrului 
Militar Județean Hunedoara: 
     Art.1: 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind scoaterea din 
funcțiune în vederea casării și valorificării a unor mijloace fixe care 
aparțin domeniului public al Județului Hunedoara aflate în folosința 
gratuită a Centrului Militar Județean Hunedoara, în ansamblul său:  

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 

XVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui 
Protocol de colaborare și cooperare între Consiliul Județean Hunedoara 
și Institutul Național al Patrimoniului cu scopul protejării cetăților dacice 
din Munții Orăștiei, înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Trebuie să fac o singură remarcă aici. Meritul pentru 
introducerea și pentru realaizarea – sperăm noi – a acestui proiect 
aparține domnului Vasilescu Sorin. Si savingul la capitolul costuri este 
substanțial și este deosebit de onorant pentru noi, deoarece studiul de 
fezabilitate și studiile pregătitoare pentru lucrările din Munții Orăștiei vor 
fi realizate de Institutul Național al Patrimoniului. Trebuia să recunosc ale 
cui sunt meritele. 
     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, 

25 
 



buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă raportul 
de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
   Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
       Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de 
colaborare și cooperare între Consiliul Județean Hunedoara și Institutul 
Național al Patrimoniului cu scopul protejării cetăților dacice din Munții 
Orăștiei, înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unui 
Protocol de colaborare și cooperare între Consiliul Județean Hunedoara 
și Institutul Național al Patrimoniului cu scopul protejării cetăților dacice 

26 
 



din Munții Orăștiei, înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
XIX. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea 
anexelor la decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a 
imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică 
de interes județean ”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată 
pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și 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 Circo Aurel Vasile prezintă raportul 
de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
     Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind  actualizarea anexelor la 
decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor 
situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de 
interes județean ”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru 
alimentarea cu apă a localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”:  
    Art.1: 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 
 actualizarea anexelor la decizia de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării 
de utilitate publică de interes județean ”Reabilitare conductă de 
aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților Hațeg, 
Călan, Simeria și Deva”, în ansamblul său:  

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
XX. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind completarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă raportul 
de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale. 
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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 completarea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind completarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind constatarea pierderii 
calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara 
de către Kiszely Fabius-Tiberiu. 
    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 constatarea pierderii calității 
de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de 
către Kiszely Fabius-Tiberiu: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constatarea 
pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
Hunedoara de către Kiszely Fabius-Tiberiu, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
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XXII. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind numirea domnului 
Roman Ciprian-Nicolae în funcția de  conducere de manager al Centrului 
de Cultură și Artă al Județului Hunedoara. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Inainte de toate, domnule Roman, felicitări pentru ceea ce 
înseamnă profesionalismul de care ați dat dovadă la concurs, 
profesionalism care e atestat de rezultatul pe care l-ați obținut! Incă o 
dată felicitări și să perăm că lucrurile vor merge mai bine decât până 
acum! 
    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 numirea domnului Roman 
Ciprian-Nicolae în funcția de  conducere de manager al Centrului de 
Cultură și Artă al Județului Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind numirea 
domnului Roman Ciprian-Nicolae în funcția de  conducere de manager al 
Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 
 

XXIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii 
unui protocol cadru de colaborare între Consiliul Județean Hunedoara, 
Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara și Direcția de Sănătate Publică 
a 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. 
      Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.   
   Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi 
străinătate precum şi dezvoltare regională. 
       Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 
protocol cadru de colaborare între Consiliul Județean Hunedoara, 
Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara și Direcția de Sănătate Publică 
a Județului Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui protocol cadru de colaborare între Consiliul Județean 
Hunedoara, Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara și Direcția de 
Sănătate Publică a Județului Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 
 

XXIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea 
contractului de servicii nr.5323/2017 având ca obiect Prestarea 
activităților componente ale serviciului de operare și administrare a 
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Bârcea Mare. 
    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. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind însușirea contractului de 
servicii nr.5323/2017 având ca obiect Prestarea activităților componente 
ale serviciului de operare și administrare a Centrului de Management 
Integrat al Deșeurilor (CMID) Bârcea Mare: 
      Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind           însușirea 
contractului de servicii nr.5323/2017 având ca obiect Prestarea 
activităților componente ale serviciului de operare și administrare a 
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Bârcea Mare, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
    Bobora Mircea Flaviu: 
      Vă mulțumesc mult. Dar nu aș vrea să închei fără să vă 
adresez o rugăminte, doamnelor și domnilor consilieri. Noi am luat toate 
măsurile pentru monitorizarea și pentru respectarea ad literam a întregii 
legislații, indiferent cine încearcă să facă imixtiuni în treaba asta cu 
deșeurile. Deci am luat toate măsurile și v-aș ruga și pe dumneavoastră 
să faceți câte o vizită, în limita posibilităților, pe deponeu, nu numai 
pentru monitorizarea a ceea ce se întâmplă acolo, dar și pentru a 
vizualiza și - cu expertiza dumneavoastră, în care am încredere totală – 
să semnalați modul în care o companie face o treabă pofesionist sau ba. 
At fi bine ca din primele momente, din momentele în care noi le-am cerut 
să fie inclusiv echipați cu echipamente privind sănătatea în muncă, toți 
de aceeași culoare, de aceeași croială, de la același producător, să 
existe o fațetă de vizualizat pentru oricine vine să viziteze această 
capacitate.  
    Cel care a semnat contractul a făcut-o nu pentru un an, ci 
pentru atâta timp cât este necesar ca să fie soluționate în justiție toate 
inadvertențele Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și 
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contestatari, pentru că la momentul acesta nu mai suntem noi în toată 
treaba asta, ci consiliul național. Si mi-aș dori ca toate lucrurile acestea 
să funcționeze ireproșabil, pentru că e o treabă pe care am rezolvat-o în 
interesul județului. Si trebuie să vă spun, chiar dacă vi se pare că 
exagerez,  că rezolvarea se datorează, atât consiliului județean, în 
integralitatea lui - celor care au votat sau nu au votat, din diferite motive 
pe care eu le-am perceput altfel decât votul în sine - și cu o mențiune 
specială pentru domnul vicepreședinte Andronache, care este și 
președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, pentru modul 
operativ în care a gândit programarea facilităților, ca acest proiect să 
devină un proiect pilot emblematic de la A la Z, adică de la colectare 
individuală, până la selecție, depunere pe deponeu, cu obiectiv mărirea 
termenului de utilizare a alveolei prin comercializarea fracțiunilor din 
deșeuri care vor fi valorificate pe alte direcții. Deci trebuia să vă 
mulțumesc - și dumneavoastră, și domnului vicepreședinte – pentru 
acest proiect. 
    Cu acestea, vă urez un weekend plăcut și – așa cum mă 
atenționează domnul secretar - vă doresc din suflet să aveți un 1 Mai 
fericit, zi în care noi, cei care muncim, avem dreptul să și sărbătorim. 1 
Mai plin de bucurie! 
    Staier Ioan Dumitru: 
    Si, pentru că 2 Mai este Ziua tineretului, le dorim tinerilor din 
județ și din România la mulți ani și să fie liberi în viitor! 
 
  Ordinea de zi fiind epuizată, se declată închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
    PRESEDINTE, 
             Mircea Flaviu Bobora 
       SECRETAR AL JUDETULUI, 
             Dumitru Sorin Stefoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCC 
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