ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 16 septembrie 2016

La ședință sunt prezenți: Nistor Laurențiu - președintele
Consiliului Județean Hunedoara; Bobora Mircea Flaviu și Vasilescu Sorin
Adrian – vicepreședinți ai Consiliului Județean Hunedoara; Antal LiviuMarius, Bălănesc Doinița-Maria, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel,
Circo Aurel-Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria-Alina, Felciuc
Eduard, Gligor Dorin-Oliviu, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu AlinCosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan-Adrian, Popa Mircea-Marcel,
Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța-Elena, Simon Ionuț-Lucian, Staier IoanDumitru, Toma Florian, Vlad Ovidiu – consilieri județeni; Stefoni Dumitru
Sorin – secretarul județului.
Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni: Andronache
Daniel-Costel, Frânc Oana-Elisabeta, Hirghiduși Ion, Mârza Florin, Popa
Ovidiu-Ioan, Popescu Valentin, Rus Lucian.
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 Nistor Laurențiu –
președintele Consiliului Județean Hunedoara.
Nistor Laurențiu:
Pentru început, în conformitate cu prevederile art.49 alin.2 ale
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016 a Consiliului Judeţean
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Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului Naţional al
României.
Se intonează Imnul Naţional al României.
Nistor Laurențiu:
Intrucât sunt prezenţi un număr de 24 consilieri din totalul de
33, 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 care a avut loc în data de 26 august 2016. Aveţi dreptul să
contestaţi conţinutul procesului verbal şi să solicitaţi menţionarea exactă
a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că
nu au fost consemnate cu exactitate.
Se supune la vot procesul verbal:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Nistor Laurențiu:
Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următorul proiect
al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de
credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul
2016, precum și modificarea programului de investiții anexă la
buget;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Hunedoara nr.39/2016 privind utilizarea excedentului
anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la
închiderea exercițiului bugetar al anului 2015 ca sursă de finanțare
a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al
județului Hunedoara pe anul 2016 ;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea recificării bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Agenției de Dezvoltare
Economico-Socială a Județului Hunedoara;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de
venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes județean;
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5. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru
obliectivul de investiții „Restaurare castel Nopcea, sat Săcel,
comuna Sîntămărie Orlea, județul Hunedoara”.
Dacă aveți observații cu privire la ordinea de zi propusă?
Se supune spre aprobare proiectul ordinii de zi:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi (24).

I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe
anul 2016, precum și modificarea programului de investiții anexă la
buget.
Intrucât s-a alăturat plenului și doamna consilier Armeanu
Lenuța, numărul consilierilor prezenți în continuare este 25.
Nistor Laurențiu:
Propunem majorarea bugetului propriu al Județului
Hunedoara pe anul 2016 cu suma de 1.650,00 mii lei: se diminuează
bugetul Agenției de Dezvoltare Economică-Socială cu suma de 550 mii
lei, se alocă Spitalului Județean de Urgență Deva suma de 1900 mii lei și
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu suma de 300 mii lei. Se
diminuează creditele aprobate pentru proiectul „Sistem de management
integrat al deșeurilor în județul Hunedoara“ cu suma de 1700 mii lei și se
majorează creditele aprobate pentru proiectele „Implementarea unei
soluții de e–guvernare la nivelul unor unități administrativ–teritoriale
pentru eficientizarea serviciilor publice – ZONA 1” cu suma de 755,00 mii
lei, și „Implementarea unei soluții de e–guvernare la nivelul unor unități
administrativ–teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – ZONA 4”
cu suma de 945,00 mii lei. Se suplimentează creditele bugetare aprobate
la capitolul 67.02 - Cultură, recreere și religie cu suma de 112,00 mii lei
în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de
investiții „Conservare, restaurare la amfiteatrul și forul din cadrul sitului
arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”. Se diminuează creditele
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aprobate la capitolul 84.02 „Transporturi” Titlul XIII „Active nefinanciare”
cu suma de 112,00 mii lei pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ
687E: Hunedoara - Teliucu Inferior - Ghelari – Bunila - Vadu Dobrii, km
18 + 130 – 29 + 200, județul Hunedoara”.
Dan Daniela:
S-a convocat această ședință îndeosebi pentru suplimentarea
creditelor la proiectul „Implementarea unei soluții de e-guvernare” cu cei
1.700 mii lei. Am diminuat creditele la Sistemul de Management Integrat
al Deșeurilor, pentru că acolo rezultă o economie până la sfârșitul anului.
Din majorarea bugetului și din diminuarea bugetului Agenției de
Dezvoltare Economico-Socială, am alocat Spitalului Deva și Sanatoriului
din Geoagiu sumele respective. Pentru PUZ de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa am alocat suma de 112 mii lei, rezultată din economii la
un alt obiectiv de investiții.
Nistor Laurențiu:
Pentru că s-a amintit de Spitalul Județean de Urgență Deva,
trebuie să vă informez că am fost nevoiți să alocăm această sumă. Dacă
nu-și fac plățile pe lunile restante, începând cu luna martie, dacă nu
plătesc aceste restanțe măcar pe lunile martie și aprilie, vom ajunge în
situația în care acestea vor deveni arierate și se pot face popriri pe
conturile noastre.
Mai vreau să vă informez în legătură cu o problemă, care este
posibil să se întâmple la oricine, și la noi, dacă nu suntem atenți. A fost
demarat la 30 de unități administrativ-teritoriale programul e-guvernare.
Domnilor colegi, nu vreau să acuz pe nimeni, doar vreau să vă informez,
ca să nu mai procedăm așa pe viitor, indiferent cine este la conducerea
județului. Au fost alese aceste UAT numai ca să ne aflăm în treabă și să
facem programul. Si ca să nu ziceți că mă leg de o primărie de altă
culoare, mă leg de una pesedistă – Bulzești. Dacă dumneavoastră
credeți că la o comună ca Bulzești sau Bătrîna putem să implementăm
programul acesta ... Cine le-a propus, cred că nu s-a gândit bine.
Si mai mult, faptul în sine că aproape la 90% din aceste 30 de
UAT propuse pentru implementarea programului, acesta nu este pus în
funcțiune și nu se lucrează cu el, face ca la controalele care se vor face
să ni se impute suma de bani care a fost primită de la Uniunea
Europeană. Domnul secretar poate confirma aceste lucruri. Sigur, până
acum nu ni s-a imputat nici un ban, dar am fost avertizați, ni s-au trimis
hârtiile necesare. Noi vom acționa în judecată, pentru a încerca să
apărăm consiliul județean, dar punem răul în față: dacă vom pierde
cumva procesul, automat trebuie să avem de unde să dăm banii. Dacă
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vom câștiga procesul – să dea Dumnezeu să-l câștigăm! – acești bani îi
putem da în altă parte, unde va fi nevoie, tot printr-o hotărâre a consiliului
județean. De aceea v-aș ruga ca toți consilierii, indiferent de culoarea
politică, președintele, cei doi vicepreședinți, secretarul județului, când mai
avem de promovat asemenea investiții să ne gândim mai bine.
Domnul secretar a fost acum la vreo cinci-șase UAT. Vreau
să vă spun că nici prin cap nu le trece să aplice programul, deși nu-i atât
de complicat. Spunea domnul secretar la Bulzești, unde sunt 300 de
poziții agricole, că stă cu ei o săptămână sau două să-i învețe, să-i
instruiască pentru a folosi acest program, ca să-i poată da drumul. Ce să
vă spun? O reticență de parcă ar fi căzut bomba atomică pe ei și toți se
feresc.
Din păcate, cred că trebuiau găsite alte UAT, care sunt – mai
bine zis erau la acea dată - și pregătite, care au oameni cu care să
lucreze și atunci nu am fi ajuns în situația asta. Dar nu are rost să
spunem mai multe. Trebuie să găsim soluții pentru a nu ajunge în situația
de a plăti banii aceștia. Noi am demarat acțiunea în justiție, sperăm să
câștigăm, dar dacă vom pierde suntem obligați să avem suma aceasta
prevăzută în buget; altfel va fi trist pentru noi.
Vasilescu Sorin Adrian:
Aici avem două corecții de 3 milioane lei pentru contracte sunt
încheiate din anul 2013. Nu discutăm numai de inutilitatea lor, pentru că
sunt zone în care într-adevăr aceste proiecte nu erau utile, dar discutăm
și de modul cum s-a gândit caietul de sarcini. Am impus niște condiții
restrictive și din cauza acestora Ministerul Informațiilor ne-a aplicat două
corecții de 25%. Sunt 3 milioane de lei pe care-i pierdem. Să sperăm că
nu, dar oricum ne face executarea din momentul acesta, iar dacă reușim
să câștigăm în instanță ne vom lua banii înapoi. Gândiți-vă ce puteam să
facem cu aceste trei milioane de lei pe care astăzi i-am aruncat pe
fereastră.
Din păcate, mai avem un proiect care s-ar putea să suporte
corecții financiare chiar de 100%. Este vorba de Parcul de afaceri de la
Simeria. Este o investiție de 6 milioane de euro. Ne-am angajat în acest
proiect să atingem niște parametri, dar vreau să vă spun că până când
am venit în consiliul județean nici măcar nu s-au gândit cum pot să atingă
acei parametri, respectiv închirierea spațiilor din Parcul de afaceri de la
Simeria. Abia astăzi am încheiat primul contract, asta fără aviz de la ISU,
fără autorizație de funcționare, fără nimic. Dacă acesta este modul în
care tratăm banii publici, să nu ne mirăm că, în loc să facem cu ei lucruri
pentru județul Hunedoara, noi îi dăm pe corecții financiare. Si v-am spus:
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riscul corecției financiare pentru Parcul de afaceri de la Simeria este de
șase milioane de euro, adică sută la sută din cât a fost finanțat.
Nistor Laurențiu:
Doar o completare vreau să mai fac la cele spuse de domnul
vicepreședinte Vasilescu. Nu-i plătim singuri, îi plătim împreună cu orașul
Simeria. Doamne ferește să se întâmple! Avem în vedere faptul că astăzi
am reușit să încheiem primul contract, care va crea vreo 36 de locuri de
muncă, iar oamenii vor fi angajați rapid. Sperăm ca până la sfârșitul lunii
să mai facem încă cel puțin atâtea. Dacă până în luna decembrie vom
reuși să ne mai apropiem puțin și să trecem de 50%, sperăm să nu
plătim. Altfel punem și consiliul județean, și Primăria Simeria să plătească
sumele cu care a contribuit fiecare. In fine, sperăm să trecem peste asta
și să nu avem măcar această problemă pe cap.
Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului
Hunedoara pe anul 2016, precum și modificarea programului de investiții
anexă la buget:
Domnul consilier județean Magheru Dan Adrian nu participă la
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 24.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului
Hunedoara pe anul 2016, precum și modificarea programului de investiții
anexă la buget, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(23).
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II.
Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.39/2016 privind utilizarea
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la
închiderea exercițiului bugetar al anului 2015 ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al
județului Hunedoara pe anul 2016.
Nistor Laurențiu:
Prin modificarea Hotărârii nr.39/2016, se propune alocarea
sumei de 1.700 mii lei pentru achitarea corecțiilor financiare de 25%
aferente proiectelor POS CCE, prin diminuarea creditelor bugetare
aprobate pentru proiectul “Sistem integrat de management al deșeurilor
în județul Hunedoara“ . Precizăm că această suma de 1700 mii lei are ca
termen de plată 30 septembrie 2016.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Hunedoara nr.39/2016 privind utilizarea excedentului anual al
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului
bugetar al anului 2015 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de
dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul
2016:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.39/2016 privind utilizarea
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la
închiderea exercițiului bugetar al anului 2015 ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al
județului Hunedoara pe anul 2016, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(25).

III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea recificării
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Agenției de Dezvoltare
Economico-Socială a Județului Hunedoara.
Nistor Laurențiu:
Propunem diminuarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Agenției de Dezvoltare Economică-Socială Hunedoara cu suma de 550
mii lei, ca urmare a analizei execuției pe 8 luni ale anului în curs.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea recificării bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Agenției de Dezvoltare EconomicoSocială a Județului Hunedoara:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
recificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Agenției de
Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(25).
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IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes
județean.
Nistor Laurențiu:
Propunem alocarea următoarelor sume:
+1900 mii lei
Spitalului Județean de Urgență Deva; +300 mii lei de Sanatoriului de
Pneumoftiziologie Geoagiu, pentru acoperirea cheltuielilor cu încălzirea,
apa, canal, medicamente, alte bunuri și servicii pentru întreținere și
funcționare.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor
de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes județean:
Domnul consilier județean Magheru Dan-Adrian nu participă
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 24.
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de
interes județean, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(24).
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V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea
devizului general pentru obliectivul de investiții „Restaurare castel
Nopcea, sat Săcel, comuna Sîntămărie Orlea, județul Hunedoara”.
Nistor Laurențiu:
Propunem actualizarea devizului general ca urmare a
modificării cotei de TVA (scăderea de la 24% la 20%) si a parității
leu/euro față de luna martie 2014, când a fost aprobată inițial
documentația tehnico-economică.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general
pentru obliectivul de investiții „Restaurare castel Nopcea, sat Săcel,
comuna Sîntămărie Orlea, județul Hunedoara”:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea
devizului general pentru obliectivul de investiții „Restaurare castel
Nopcea, sat Săcel, comuna Sîntămărie Orlea, județul Hunedoara”, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(25).
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Nistor Laurențiu:
Stimați colegi, vă mulțumesc pentru prezența la această
ședință de îndată. Sedința ordinară va avea loc în ultima vineri din
această lună și atunci o să avem mai multe puncte pe ordinea de zi.
Până atunci, vă doresc un weekend plăcut și să vă simțiți bine la DacFest. Simeria ne invită pe toți să mergem acolo. Să ne vedem cu bine!
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul președinte Nistor
Laurențiu declară închise lucrările ședinței.

PRESEDINTE,
Laurențiu Nistor
SECRETAR AL JUDETULUI,
Dumitru Sorin Stefoni

MCC.
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