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     La ședință sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu – președintele 
Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel Costel și Vasilescu 
Sorin Adrian – vicepreședinți ai Consiliului Județean Hunedoara; Antal 
Liviu Marius, Armean Lenuța, Bălănesc Doinița Maria, Ciodaru Iulian 
Dacian, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Felciuc Eduard, Gherman 
Petre Lucian, Gligor Dorin Oliviu, Hirghiduși Ion, Hojda Ion, Iovănescu 
Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian, Oprișa Ioan Florin, 
Popa Mircea Marcel, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, Rus Lucian 
Ioan, 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 județeni: Burlec-Martin 
Ionel, Dunca Victoria Alina, Frânc Oana Elisabeta, Hodor Petru, Mârza 
Florin, Stănescu Vetuța. 
    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. 
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   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 28 aprilie 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 repartizării și transmiterii către 
unitățile administrativ-teritoriale din județul Hunedoara a unor bunuri 
mobile achiziționate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat 
al Deșeurilor în Județul Hunedoara. 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.55/2017 referitoare la aprobarea Regulamentelor  pentru 
finanțarea furnizorilor privați de servicii sociale în domeniul protecției 
copilului și în domeniul protecției persoanei adulte cu 
handicap/persoanei vârstnice. 
3. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului „Modernizare DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan 
(km13+050 – km22+791)” în cadrul Programului Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 6 – „Imbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității 
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regionale prin contectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului POR 
2016/6/6.1/2, cod apel POR/103/6/1. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 687 
Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km13+050 – km22+791), a cheltuielilor 
legate de proiect și a Acordului de parteneriat în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Imbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 
„Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul 
apelului POR 2016/6/6.1/2, cod apel POR/103/6/1. 
    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 (27). 
 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
repartizării și transmiterii către unitățile administrativ-teritoriale din județul 
Hunedoara a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului 
Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, pe 
articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării și transmiterii 
către unitățile administrativ-teritoriale din județul Hunedoara a unor 
bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
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    Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
repartizării și transmiterii către unitățile administrativ-teritoriale din județul 
Hunedoara a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul proiectului 
Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2017 referitoare la aprobarea 
Regulamentelor  pentru finanțarea furnizorilor privați de servicii sociale în 
domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanei adulte cu 
handicap/persoanei vârstnice. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2017 referitoare la aprobarea 
Regulamentelor  pentru finanțarea furnizorilor privați de servicii sociale în 
domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanei adulte cu 
handicap/persoanei vârstnice: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 

4 
 



    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2017 referitoare la 
aprobarea Regulamentelor  pentru finanțarea furnizorilor privați de 
servicii sociale în domeniul protecției copilului și în domeniul protecției 
persoanei adulte cu handicap/persoanei vârstnice, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 
 
 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.6 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului „Modernizare DJ 687 Sântuhalm-
Hunedoara-Călan (km13+050 – km22+791)” în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Imbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 
„Stimularea mobilității regionale prin contectarea nodurilor secundare și 
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul 
apelului POR 2016/6/6.1/2, cod apel POR/103/6/1. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului 
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Județean Hunedoara nr.6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului „Modernizare DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-
Călan (km13+050 – km22+791)” în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Imbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea 
mobilității regionale prin contectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului 
POR 2016/6/6.1/2, cod apel POR/103/6/1: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre de modificare a 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.6 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare DJ 687 
Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km13+050 – km22+791)” în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – 
„Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea 
de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin contectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 
nodurilor multimodale”, titlul apelului POR 2016/6/6.1/2, cod apel 
POR/103/6/1, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
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IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Modernizare DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan 
(km13+050 – km22+791), a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului 
de parteneriat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 6 – „Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale 
prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului POR 2016/6/6.1/2, cod 
apel POR/103/6/1. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Modernizare DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km13+050 – 
km22+791), a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat 
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 
– „Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, 
Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului POR 2016/6/6.1/2, cod 
apel POR/103/6/1: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
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    Art.5: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Modernizare DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan 
(km13+050 – km22+791), a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului 
de parteneriat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară 6 – „Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale 
prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului POR 2016/6/6.1/2, cod 
apel POR/103/6/1, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

8 
 



    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27). 
 
 

x 
 

    Bobora Mircea Flaviu: 
    Dacă dumneavoastră nu aveți niciun fel de intervenții la 
punctul diverse și deoarece au fost tot felul de discuții, aș vrea să vă fac 
un rezumat și să vă informez că activitatea în ceea ce privește actul de 
cultură este de cel mai mare interes, atât pentru executivul consiliului 
județean, cât și pentru dumneavoastră și pentru toată echipa consiliului 
județean, sunt convins de chestia asta. Criteriile pe care le-am avut în 
vedere în momentul în care am făcut analizele legate de ceea ce va 
însemna actul de cultură din luna iulie - respectiv 15 iulie, să zicem,  
startul – au fost, în viziunea noastră și cred că și a dumneavoastră, trei 
criterii pe care trebuie să le avem în vedere: calitatea actului de cultură, 
legalitatea finanțării și costurile, fiind vorba de bani publici, cât mai 
scăzute ale acestui eveniment.  
    In afară de acest lucru, am considerat – folosesc pluralul 
gândindu-mă la echipă, pentru că am considerat toată echipa din 
consiliul județean, respectiv președinte, vicepreședinți, secretar, 
administrator public, consilier pe probleme de legalitate – am considerat 
că în ceea ce înseamnă oferta vizavi de actul de cultură și ea trebuie să 
aibă o diversificare și să existe posibilitatea oricărui prestator de servicii 
în domeniul acesta să-și manifeste interesul pentru acest gen de act de 
cultură. 
    Pentru aceste lucruri, inadvertența - îmi cer scuze presei 
pentru ceea ce înseamnă un comunicat de presă care a avut ca și 
principal punct de inflexiune, hai să zicem de ușoară anormalitate – a 
fost că, după conferința de presă pe care am avut-o joi, când am stabilit 
împreună cu dumneavoastră că ne vom gândi la modalitatea de 
desfășurare a acestui act de cultură și, în timpul converinței de presă am 
și menționat că se vor ocupa de acest eveniment domnul vicepreședinte 
Andronache și, pentru ceea ce înseamnă comunicare, domnișoara Iscri 
Melania, am avut discuții referitoare la termenul necesar pentru punerea 
în operă a unui asemenea act de cultură.  
    Asta se întâmpla joi. Din păcate, vineri eu mi-am luat o zi de 
concediu. Domnul vicepreședinte Andronache a început treaba de joi, 
după conferința de presă. Sigur, probabil e vinovăția și a mea, că nu am 
întrebat în detaliu ce s-a discutat, pentru că acest act de cultură va fi în 
parteneriat cu primăriile din Hunedoara și Deva și, din cauza faptului că 
ne-am închipuit că timpul e scurt până în data de 15 iulie, am zis că 
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există posibilitatea să continuăm sub forma brandului existent până 
acum: Opera Nights. In dimineața aceasta am mai avut o discuție în 
echipa cu care am stabilit analiza acestui eveniment și domnul 
Andronache ne-a menționat că lucrurile se pot desfășura sau timpul este 
suficient până în 15 iulie să găsim o alternativă care să răspundă la cele 
trei criterii: calitatea actului de cultură, legalitatea finanțării și costurile cât 
mai scăzute ale evenimentului. 
    Acesta e motivul pentru care evenimentul se va desfășura 
sub coordonarea Teatrului de proiecte din Deva și, implicit, a domnului 
vicepreședinte Andronache. Pentru toate detaliile de care aveți nevoie în 
plus, vom organiza săptămâna viitoare o conferință de presă cu acest 
subiect, de 20-30 minute, în care vă vom da absolut toate detaliile vizavi 
de acest act de cultură: denumire, număt de spectacole, locații. Ceea ce 
vă pot spune e că parteneriatul cu primăriile Deva și Hunedoara este 
agreat de cele două entități sub forma aceasta.  
    Domnule Andronache, mențiuni suplimentare! 
    Andronache Daniel Costel: 
    Aș vrea să vă spun că acest proiect de muzică - pe care 
intenționăm să-l facem un proiect pe mai mulți ani, în care să fie atât 
muzică de operă, cât și muzică clasică, muzică de cameră - va încerca 
să atingă cotele cele mai înalte și să se dezvolte pe întreg județul. 
Gândim un spectacol chiar în această vară și la Petroșani, va intra și 
Teatrul din Petroșani în această colaborare, ca în următorii ani Teatrul 
de Artă Deva să fie o emblemă a actului cultural național. Săptămâna 
viitoare, când vor fi definitivate toate discuțiile cu instituțiile partenere - și 
vorbim de mai multe instituții de operă din România și din Europa – le 
vom prezenta și vă vom prezenta și calendarul evenimentelor. Vă 
mulțumesc. 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
  PRESEDINTE,  
     Mircea Flaviu Bobora 
       SECRETAR AL JUDETULUI, 
            Dumitru Sorin Stefoni 
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