
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara

din data de 30 septembrie 2019

  In conformitate cu prevederile art.178 alin.1 și art.179 alin.2
lit.a  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  României  nr.57/2019
privind  Codul  administrativ,  prin  Dispoziția  Președintelui  Consiliului
Județean Hunedoara nr.581/2019, Consiliul Județean Hunedoara a fost
convocat  și  s-a  întrunit  în  ședință  extraordinară  în  data  de  30
septembrie 2019, orele 1100, în sala de ședințe a Consiliului Județean
Hunedoara.
   La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Andronache
Daniel  Costel  și  Vasilescu  Sorin  Adrian  –  vicepreședinții  Consiliului
Județean  Hunedoara;  Antal  Liviu  Marius,  Armean  Lenuța,  Bălănesc
Doinița  Maria,  Chirilă  Ioan  Nicolaie,  Circo  Aurel  Vasile,  Dimulescu
Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Gherman Petre Lucian,
Hirghiduși  Ion,  Hodor  Petru,  Iovănescu  Alin  Cosmin,  Ivăniși  Maria,
Magheru Dan Adrian, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Pârvan Ilie,
Petruș  Adrian,  Popa  Mircea  Marcel,  Popescu  Valentin,  Popescu
Viorica,  Rus  Lucian  Ioan,  Suciu  Ancuța  Elena,  Simon Ionuț  Lucian,
Socaci  Andrei,  Staier  Ioan  Dumitru,  Toma  Florian,  Vlad  Ovidiu  –
consilieri județeni; Dan Daniel - secretarul județului.
  Lipsesc  de  la  ședință  domnul  președinte  Bobora  Mircea
Flaviu și doamna consilier județean Stănescu Vetuța.
  In  calitate  de  invitați  participă  administratorul  public  al
județului,  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  vicepreședinte
Andronache Daniel Costel.
  Andronache Daniel Costel:
  Doamnelor și domnilor consilieri, vă rog să vă ridicaţi pentru
intonarea Imnului Naţional al României.
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  Se intonează Imnul Naţional al României.
  Andronache Daniel Costel:
  Intrucât  sunt  prezenţi  un  număr  de  30  consilieri,  potrivit
art.180  alin.1  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  României
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ședința este legal constituită. 
  Dau  cuvântul  secretarului  județului,  pentru  a  supune
aprobării dumneavoastră procesul verbal încheiat în ședința anterioară.
  Dan Daniel:
  In conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța
de  Urgență  a  Guvernului  României  nr.57/2019  privind  Codul
Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința
extraordinară din data de 19 septembrie 2019:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abţineri?

   Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (30).
  S-a  alăturat  plenului  domnul  consilier  județean  Mârza
Florin, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare
este 31.

x

  Andronache Daniel Costel:
  Domnilor consilieri, vă propun următorul proiect al ordinii de
zi:
  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii
Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2019 – 2020;
  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de  administrație   al
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” pentru anul
şcolar 2019 – 2020;
  3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de  Administraţie  al
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara
pentru anul şcolar 2019 – 2020;
  4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului
Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan pentru anul şcolar 2019 – 2020;
  5.  Proiect  de  hotărâre  pentru  completarea  Hotărârii
Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.62/2017  privind  stabilirea
consumului lunar de combustibil pentru autoturismele și autospecialele
din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara;
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  6. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular
și  a  membrului  supleant,  reprezentanți  ai  Consiliului  Județean
Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau
clinică  pentru  ocuparea  postului  vacant  de  șef  secție  I
Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu;
  7. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular
și  a  membrului  supleant,  reprezentanți  ai  Consiliului  Județean
Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau
clinică  pentru  ocuparea  postului  vacant  de  șef  secție  II
Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;
  8.  Proiect  de  hotărâre  privind  scoaterea  din  funcțiune  în
vederea  demolării  unei  construcții  aparținând  domeniului  public  al
Județului  Hunedoara  aflată  în  administrarea  Muzeului  Civilizației
Dacice și Romane;
  9.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  demarării
procedurilor  în  vederea  achiziționării/cumpărării  de  către  Județul
Hunedoara a unei părți din imobilul ”fosta Bancă Agricolă Deva;
  10.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  modului  de
administrare  a  unui  spațiu  imobiliar  aparținând  domeniului  public  al
Județului Hunedoara;
  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ
de  acțiune  pe  timpul  iernii  până  la  31.12.2019  pentru  drumurile
județene;
  12.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației
tehnico-economice  studiu  de  fezabilitate  și  a  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru  proiectul  ”Alimentare  cu  apă  potabilă  stațiunea
turistică Straja Lupeni”;
  13.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației
tehnico-economice  DALI  și  a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru
obiectivul de investiții: ”Conservare, restaurare și punere în valoare a
Sitului arheologic Sarmizegetusa Regia Dealul Grădiștii” sat Grădiștea
de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara;
 14.  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  bugetului  de
venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI
S.A. Petroșani;
  15.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare
în  cadrul  bugetului  propriu,  precum  și  modificarea  programului  de
investiții, anexă la buget, pe anul 2019;
  16.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea
programului  de  investitii,  anexă  la  buget,  ale  unor  instituţii  aflate  în
subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;
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  17.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetului de venituri  şi  cheltuieli  al  Sanatoriului de Pneumoftiziologie
Brad,  pe anul 2019;
  18. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual
al  bugetului  propriu  al  judeţului  Hunedoara  rezultat  la  închiderea
exerciţiului bugetar  al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor
secţiunii  de  dezvoltare   prevăzute  în  bugetul  propriu  al  judeţului
Hunedoara pe anul 2019;
  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Teatrului de Artă Deva;
  21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
  22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara;
  23.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Acordului  de
Asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara
și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local Lupeni în vederea finanțării și
organizării în comun a Festivalului ”CÂNTEC PENTRU PRIETENI – IN
MEMORIAM TATIANA STEPA” ;
  24. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității
de membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara de
către Rusu Dorel, precum și validarea domnului Filip Cosmin;
  25. Proiect de hotărâre privind atribuirea pe o perioadă de
60 de zile a unor licențe de traseu pentru transportul rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate.
  26. Intrebări și interpelări.
  Se supune la vot proiectul ordinii de zi astfel modificat:

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

  Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (30 –
domnul consilier județean Toma Florian lipsește temporar din sala de
ședință).

I.
  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
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Administraţie  al  Scolii  Gimnaziale  ”I.G.Duca”  Petroșani  pentru  anul
şcolar 2019 – 2020.
  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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie  al  Scolii  Gimnaziale  ”I.G.Duca”  Petroșani  pentru  anul
şcolar 2019 – 2020:
   Andronache Daniel Costel:
  Primul articol se va adopta prin vot secret. Vă rog să faceți
propuneri  pentru  desemnarea  unui  reprezentant  în  în  Consiliul  de
Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani!
 Ivăniși Maria:
  Domnule  președinte,  stimați  colegi,  grupul  consilierilor
județeni PSD îl propune ca reprezentant în Consiliul de administrație al
Scolii  Gimnaziale  ”I.G.Duca”  Petroșani  pe  domnul  profesor  Humel
Robert,  director  adjunct  la  Colegiul  Național  „Mihai  Eminescu”  din
Petroșani. 
  Pârvan Ilie:
  Domnule președinte, ca reprezentant al consiliului județean
în consiliul de administrație al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani, îl
propunem, din partea grupului consilierilor  județeni PNL, pe domnul
profesor Fotău Constantin. Cunoscându-l pe domnul profesor, știindu-i
activitatea,  pot  spune  că  are  o  activitate  bogată  și  profesează  în
domeniul educației de peste 40 de ani. 
  După  consemnarea  propunerilor,  se  procedează  la
exercitarea  votului  secret,  apoi  se  trece  la  numărarea  voturilor  și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca  Alina  Victoria,  președintele  comisiei  de  validare.  Din  acesta
rezultă că s-au exprimat 31 voturi valabile, din care 17 voturi pentru
domnul Humel Robert și 14 voturi pentru domnul Fotău Constantin.
  Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
  Art.2 se adoptă prin vot deschis:

- 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 desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie  al  Scolii  Gimnaziale  ”I.G.Duca”  Petroșani  pentru  anul
şcolar 2019 – 2020, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

II.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentanților  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
administrație   al   Centrului  Școlar  pentru  Educație  Incluzivă ”Rudolf
Steiner” pentru anul şcolar 2019 – 2020.
  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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentanților  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
administrație   al   Centrului  Școlar  pentru  Educație  Incluzivă ”Rudolf
Steiner” pentru anul şcolar 2019 – 2020:
 Andronache Daniel Costel:
  Primul articol se va adopta prin vot secret. Vă rog să faceți
propuneri  pentru  desemnarea  a  doi  reprezentanți  în  Consiliul  de
Administraţie  al  Centrului  Școlar  pentru  Educație  Incluzivă  ”Rudolf
Steiner”!
  Popa Mircea Marcel:
  Grupul  consilierilor  PSD  din  cadrul  Consiliului  Județean
Hunedoara  vine  cu  următoarele  propuneri:  Izele  Larisa  și  Palaghia
Georgeta. Ambele fac parte din aparatul propriu al consiliului județean
și sunt juriste. 
   După  consemnarea  propunerilor,  se  procedează  la
exercitarea  votului  secret,  apoi  se  trece  la  numărarea  voturilor  și
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întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca  Alina  Victoria,  președintele  comisiei  de  validare.  Din  acesta
rezultă că s-au exprimat 31 voturi valabile, atât doamna Izele Larisa,
cât și doamna Palaghia Georgeta întrunind câte 31 voturi pentru. 
  Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
  Art.2 se adoptă prin vot deschis:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanților  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
administrație   al   Centrului  Școlar  pentru  Educație  Incluzivă ”Rudolf
Steiner” pentru anul şcolar 2019 – 2020, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

III.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie  al  Centrului  Judeţean  de  Resurse  şi  Asistenţă
Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2019 – 2020.
  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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie  al  Centrului  Judeţean  de  Resurse  şi  Asistenţă
Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2019 – 2020:
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  Andronache Daniel Costel:
  Primul articol se va adopta prin vot secret. Vă rog să faceți
propuneri  pentru  desemnarea  reprezentantului  Consiliului  Judeţean
Hunedoara  în  Consiliul  de  Administraţie  al  Centrului  Judeţean  de
Resurse şi Asistenţă Educaţională!
  Dimulescu Rodica:
  Domnul  președinte,  grupul  consilierilor  PSD  face
propunerea  următoare:  doamna  Liță  Daniela,  care  este  angajată  în
aparatul propriu al Consiliului județean Hunedoara. 
  După  consemnarea  propunerilor,  se  procedează  la
exercitarea  votului  secret,  apoi  se  trece  la  numărarea  voturilor  și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca  Alina  Victoria,  președintele  comisiei  de  validare.  Din  acesta
rezultă că s-au exprimat 31 voturi valabile, din care 31 pentru doamna
Liță Daniela. 
  Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
  Art.2 se adoptă prin vot deschis:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie  al  Centrului  Judeţean  de  Resurse  şi  Asistenţă
Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2019 – 2020, 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  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie  al  Liceului  Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan pentru
anul şcolar 2019 – 2020.
  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,
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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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie  al  Liceului  Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan pentru
anul şcolar 2019 – 2020:
  Andronache Daniel Costel:
  Primul articol se va adopta prin vot secret. Vă rog să faceți
propuneri  pentru  desemnarea  reprezentantului  Consiliului  Judeţean
Hunedoara în Consiliul  de Administraţie al  Liceului  Tehnologic ”Ovid
Densușianu” Călan!
  Iovănescu Alin Cosmin:
  Domnule președinte, grupul consilierilor PSD o propune pe
doamna  Kollmann  Erika,  care  face  parte  din  aparatul  Consiliului
Județean Hunedoara. 
  După  consemnarea  propunerilor,  se  procedează  la
exercitarea  votului  secret,  apoi  se  trece  la  numărarea  voturilor  și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca  Alina  Victoria,  președintele  comisiei  de  validare.  Din  acesta
rezultă că s-au exprimat 31 voturi valabile, din care 31 pentru doamna
Kollmann Erika. 
  Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
  Art.2 se adoptă prin vot deschis:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  în  Consiliul  de
Administraţie  al  Liceului  Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan pentru
anul şcolar 2019 – 2020, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  pentru  completarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.62/2017 privind stabilirea
consumului lunar de combustibil pentru autoturismele și autospecialele
din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  pentru  completarea  Hotărârii
Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.62/2017  privind  stabilirea
consumului lunar de combustibil pentru autoturismele și autospecialele
din parcul auto al Consiliului Județean 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).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.62/2017 privind stabilirea
consumului lunar de combustibil pentru autoturismele și autospecialele
din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului
Județean  Hunedoara  în  comisia  de  examinare  pentru  proba  scrisă,
practică  sau clinică  pentru  ocuparea postului  vacant  de șef  secție  I
Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu.
  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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea membrului
titular  și  a  membrului  supleant,  reprezentanți  ai  Consiliului  Județean
Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau
clinică  pentru  ocuparea  postului  vacant  de  șef  secție  I
Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu:
  Andronache Daniel Costel:
  Primele două articole se vor adopta prin vot secret. La art.1,
vă  rog  să  faceți  propuneri  pentru  un  membru  titular  în  comisia  de
examinare!
  Circo Aurel Vasile:
  Domnule președinte, grupul consilierilor PSD îl propune ca
membru titular pe domnul doctor Cârjea Marcel, managerul sanatoriului
din Brad.
  Vlad Ovidiu:
  Grupul consilierilor  județeni  liberali  îl  propune ca membru
titular pe domnul doctor Petrui Ioan Dorin.
  După  consemnarea  propunerilor,  se  procedează  la
exercitarea  votului  secret,  apoi  se  trece  la  numărarea  voturilor  și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca  Alina  Victoria,  președintele  comisiei  de  validare.  Din  acesta
rezultă că s-au exprimat 31 voturi valabile, din care 17 pentru domnul
Cârjea Marcel și 14 pentru domnul Petrui Ioan Dorin.
  Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
  Andronache Daniel Costel:
  La  art.2,  vă  rog  să  faceți  propuneri  pentru  un  membru
supleant în comisia de examinare!
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  Circo Aurel Vasile:
  Domnule președinte, grupul consilierilor PSD o propune ca
membru  supleant  pe  doamna  Josan  Carmen,  din  aparatul  de
specialitate al consiliului județean.
  Vlad Ovidiu:
  Grupul consilierilor liberali îl propune ca membru supleant
pe domnul doctor Circo Ionel.
  După  consemnarea  propunerilor,  se  procedează  la
exercitarea  votului  secret,  apoi  se  trece  la  numărarea  voturilor  și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca  Alina  Victoria,  președintele  comisiei  de  validare.  Din  acesta
rezultă că s-au exprimat 30 voturi valabile, din care 17 pentru doamna
Josan Carmen și 13 pentru domnul Circo Ionel. 
  Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre.
  Ultimele două articole se adoptă prin vot deschis:
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului
Județean  Hunedoara  în  comisia  de  examinare  pentru  proba  scrisă,
practică  sau clinică  pentru  ocuparea postului  vacant  de șef  secție  I
Pneumoftiziologie  la  Sanatoriul  de  Pneumoftiziologie  Geoagiu,  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  desemnarea
membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului
Județean  Hunedoara  în  comisia  de  examinare  pentru  proba  scrisă,
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practică sau clinică pentru ocuparea postului  vacant de șef  secție II
Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad.
  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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea membrului
titular  și  a  membrului  supleant,  reprezentanți  ai  Consiliului  Județean
Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau
clinică  pentru  ocuparea  postului  vacant  de  șef  secție  II
Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad:
  Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 30.
   Andronache Daniel Costel:
  Primele două articole se vor adopta prin vot secret. La art.1,
vă  rog  să  faceți  propuneri  pentru  un  membru  titular  în  comisia  de
examinare!
  Petruș Adrian:
  Domnule  președinte,  grupul  PSD  o  propune  ca  membru
titular pe doamna doctor Silea Daniela, director medical la Sanatoriul
Geoagiu.
  Oprișa Ioan Florin:
  Grupul  consilierilor  PNL îl  propune ca  membru  titular  pe
doctorul Circo Ionel.
  După  consemnarea  propunerilor,  se  procedează  la
exercitarea  votului  secret,  apoi  se  trece  la  numărarea  voturilor  și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca  Alina  Victoria,  președintele  comisiei  de  validare.  Din  acesta
rezultă că s-au exprimat 30 voturi valabile, din care 16 pentru doamna
Silea Daniela și 14 pentru domnul Circo Ionel.
  Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
  Andronache Daniel Costel:
  La  art.2,  vă  rog  să  faceți  propuneri  pentru  un  membru
supleant în comisia de examinare!
  Petruș Adrian:
  Domnule  președinte,  grupul  PSD  o  propune  ca  membru
supleant pe doamna Josan Carmen, din aparatul consiliului județean.
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  Oprișa Ioan Florin:
  Grupul consilierilor PNL îl propune ca membru supleant pe
doctorul Petrui Ioan Dorin.
  După  consemnarea  propunerilor,  se  procedează  la
exercitarea  votului  secret,  apoi  se  trece  la  numărarea  voturilor  și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca  Alina  Victoria,  președintele  comisiei  de  validare.  Din  acesta
rezultă că s-au exprimat 30 voturi valabile, din care 16 pentru doamna
Josan Carmen și 14 pentru domnul Petrui Ioan Dorin.
  Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre.
  Ultimele două articole se adoptă prin vot deschis:
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului
Județean  Hunedoara  în  comisia  de  examinare  pentru  proba  scrisă,
practică sau clinică pentru ocuparea postului  vacant de șef  secție II
Pneumoftiziologie  la  Sanatoriul  de  Pneumoftiziologie  Brad,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

VIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  scoaterea  din
funcțiune în vederea demolării  unei construcții  aparținând domeniului
public  al  Județului  Hunedoara  aflată  în  administrarea  Muzeului
Civilizației Dacice și Romane.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
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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
avizul  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  demolării  unei  construcții  aparținând  domeniului  public  al
Județului  Hunedoara  aflată  în  administrarea  Muzeului  Civilizației
Dacice și Romane:
  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 scoaterea din
funcțiune în vederea demolării  unei construcții  aparținând domeniului
public  al  Județului  Hunedoara  aflată  în  administrarea  Muzeului
Civilizației Dacice și Romane, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
demarării  procedurilor  în  vederea  achiziționării/cumpărării  de  către
Județul  Hunedoara  a  unei  părți  din  imobilul  ”fosta  Bancă  Agricolă
Deva”.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul  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  demarării
procedurilor  în  vederea  achiziționării/cumpărării  de  către  Județul
Hunedoara a unei părți din imobilul ”fosta Bancă Agricolă 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).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
demarării  procedurilor  în  vederea  achiziționării/cumpărării  de  către
Județul  Hunedoara  a  unei  părți  din  imobilul  ”fosta  Bancă  Agricolă
Deva”, în ansamblul său:

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

X.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea modului
de administrare a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului public al
Județului Hunedoara.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul  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  stabilirea  modului  de
administrare  a  unui  spațiu  imobiliar  aparținând  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).

17



  Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  stabilirea
modului de administrare a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului
public al Județului Hunedoara, 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 Planului
operativ de acțiune pe timpul iernii până la 31.12.2019 pentru drumurile
județene.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul  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  Planului
operativ de acțiune pe timpul iernii până la 31.12.2019 pentru drumurile
județene:
  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
Planului operativ de acțiune pe timpul iernii până la 31.12.2019 pentru
drumurile județene, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
documentației tehnico-economice studiu de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici  pentru  proiectul  ”Alimentare  cu  apă  potabilă
stațiunea turistică Straja Lupeni”.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației
tehnico-economice  studiu  de  fezabilitate  și  a  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru  proiectul  ”Alimentare  cu  apă  potabilă  stațiunea
turistică Straja Lupeni”:
  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).
  Art.5:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice studiu de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici  pentru  proiectul  ”Alimentare  cu  apă  potabilă
stațiunea turistică Straja Lupeni”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
documentației  tehnico-economice  DALI  și  a  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de  investiții:  ”Conservare,  restaurare  și
punere  în  valoare  a  Sitului  arheologic  Sarmizegetusa  Regia  Dealul
Grădiștii” sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul
Hunedoara.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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,
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conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură,  precum  şi
gospodărirea resurselor naturale.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației
tehnico-economice  DALI  și  a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru
obiectivul de investiții: ”Conservare, restaurare și punere în valoare a
Sitului arheologic Sarmizegetusa Regia Dealul Grădiștii” sat Grădiștea
de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul 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 aprobarea
documentației  tehnico-economice  DALI  și  a  indicatorilor  tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de  investiții:  ”Conservare,  restaurare  și
punere  în  valoare  a  Sitului  arheologic  Sarmizegetusa  Regia  Dealul
Grădiștii” sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul
Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XIV.
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  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  rectificarea
bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2019  al  S.C.  APA  SERV
VALEA JIULUI S.A. Petroșani.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul  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 rectificarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI
S.A. Petroșani:
 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 rectificarea
bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2019  al  S.C.  APA  SERV
VALEA JIULUI S.A. Petroșani, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XV.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite
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bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului
de investiții, anexă la buget, pe anul 2019.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  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 propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare
în  cadrul  bugetului  propriu,  precum  și  modificarea  programului  de
investiții, anexă la buget, pe anul 2019:
  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
rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite
bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului
de investiții, anexă la buget, pe anul 2019, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XVI.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
rectificării  bugetelor  de venituri  şi  cheltuieli  pe anul  2019, precum și
modificarea programului de investitii, anexă la buget, ale unor instituţii
aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara.
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  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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. 
  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
avizul  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
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea
programului  de  investitii,  anexă  la  buget,  ale  unor  instituţii  aflate  în
subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean 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).
  Art.5:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind  aprobarea
rectificării  bugetelor  de venituri  şi  cheltuieli  pe anul  2019, precum și
modificarea programului de investitii, anexă la buget, ale unor instituţii
aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean 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  aprobarea
rectificării  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al  Sanatoriului  de
Pneumoftiziologie Brad,  pe anul 2019.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul  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  şi  cheltuieli  al  Sanatoriului de Pneumoftiziologie
Brad,  pe anul 2019:
  Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 30.
   Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
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  Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
 Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind  aprobarea
rectificării  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al  Sanatoriului  de
Pneumoftiziologie Brad,  pe anul 2019, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XVIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  utilizarea
excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat
la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2018, ca sursă de finanţare
a cheltuielilor  secţiunii  de dezvoltare prevăzute în bugetul  propriu al
judeţului Hunedoara pe anul 2019.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  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  utilizarea  excedentului
anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea
exerciţiului bugetar  al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor
secţiunii  de  dezvoltare  prevăzute  în  bugetul  propriu  al  judeţului
Hunedoara pe anul 2019:
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  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  utilizarea
excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat
la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2018, ca sursă de finanţare
a cheltuielilor  secţiunii  de dezvoltare prevăzute în bugetul  propriu al
judeţului Hunedoara pe anul 2019, 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  aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare  ale  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Județean
Hunedoara.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
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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
aparatului de specialitate al Consiliului Județean 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).
  Art.5:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.6:

- 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  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  Județean
Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

  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
avizul 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
avizul  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).
  Art.5:

- 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
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).

XXI.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul 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
avizul  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
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad:
  Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 30.
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
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  Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
  Art.5:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Sanatoriului  de Pneumoftiziologie Brad, în ansamblul
său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XXII.

  Se  sprezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  a  Consiliului  Județean
Hunedoara.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  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 Regulamentului
de organizare și funcționare a Consiliului Județean 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 aprobarea
Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  a  Consiliului  Județean
Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XXIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
Acordului de Asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean
Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local Lupeni în vederea
finanțării  și  organizării  în  comun  a  Festivalului  ”CÂNTEC  PENTRU
PRIETENI – IN MEMORIAM TATIANA STEPA”.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
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sport,  tineret,  probleme de sănătate,  protecţie socială,  ale familiei  şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
  Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.

Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  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 Acordului de
Asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara
și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local Lupeni în vederea finanțării și
organizării în comun a Festivalului ”CÂNTEC PENTRU PRIETENI – IN
MEMORIAM TATIANA STEPA”:
  Domnii consilieri județeni Ivăniși Maria și Mutulescu Marius
nu  participă  la  adoptarea  acestui  proiect  de  hotărâre,  astfel  încât
numărul voturilor exprimate la acest punct este 29. 
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
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  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
Acordului de Asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean
Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local Lupeni în vederea
finanțării  și  organizării  în  comun  a  Festivalului  ”CÂNTEC  PENTRU
PRIETENI – IN MEMORIAM TATIANA STEPA”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XXIV.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  constatarea
pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică
Hunedoara de către Rusu Dorel,  precum și  validarea domnului  Filip
Cosmin.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  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 Rusu Dorel,  precum și  validarea domnului  Filip
Cosmin:
  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).
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  Art.4:
- 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 Rusu Dorel,  precum și  validarea domnului  Filip
Cosmin, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XV.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  atribuirea  pe  o
perioadă de 60 de zile a unor licențe de traseu pentru transportul rutier
contra cost de persoane prin servicii regulate.
  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
avizul  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 pe o perioadă de
60 de zile a unor licențe de traseu pentru transportul rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate:
  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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  Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea pe
o perioadă de 60 de zile a unor licențe de traseu pentru transportul
rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, în ansamblul său:

-  Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XXVI.
Intrebări și interpelări

  Toma Florian:
  Vreau să spun de la început că, nu pe surse, așa cum se
folosește în  mediul  jurnalistic,  ci  absolut  legal  și  instituțional,  mi  s-a
comunicat  Decizia  Camerei  de  Conturi  Hunedoara  nr.36,  care  are
câteva  puncte  extrem  de  interesante  și  care  presupun  o  serie  de
întrebări  din  partea  noastră,  a  consilierilor  județeni  și,  desigur,
răspunsuri din partea dumneavoastră. 
  In  această  decizie,  Camera  de  Conturi  Hunedoara  ne
spune  nouă  că,  în  baza  contractului  de  servicii  încheiat  cu  SC
SUPERCOM SA București, care are ca obiect închirierea Centrului de
management  integrat  al  deșeurilor  de  la  Bîrcea  Mare,  noi,  Județul
Hunedoara, aveam de încasat chiria utilizării  acestei infrastructuri,  în
valoare  de  27,04  lei/tonă  deșeuri  intrate.  Camera  de  Conturi
Hunedoara arată că,  la data efectuării  controlului,  a constatat că,  în
perioada 1.05.2017 – 31.12.2018, Județul Hunedoara nu a facturat, nu
a  înregistrat  în  evidențele  contabile  și  nu  a  încasat  contravaloarea
chiriei datorate de SC SUPERCOM SA.
  Următorul  punct  din  această  decizie  spune  că,  din
verificarea modului de stabilire, urmărire și încasare a fondului pentru
închidere și urmărire post-închidere a depozitului de deșeuri situat în
Bîrcea Mare,  datorat  de către aceeași societate în baza contractului
între  cele  două  părți,  respectiv  Județul  Hunedoara  și  societatea  în
cauză, s-a constatat faptul că, din nou, Județul Hunedoara nu a urmărit
și  nu  a  încasat  integral  aceste  fonduri,  în  perioada  de  derulare  a
contractului. Valoare estimată a abaterii este în acest caz de 1.514.392
lei, iar neîncasarea chiriei se ridică la 1.290.525 lei, fără penalități. 
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  Cumulând  cele  două  sume,  constatăm  un  prejudiciu  pe
care îl  evidențiază Camera de Conturi  Hunedoara de 2.704.917 lei.
Ceea ce, pentru cei cărora ne place să vorbim și în bani noi, și în bani
vechi,  în  bani  vechi  reprezintă  peste  27  miliarde  de  lei,  la  care  se
adaugă – în opinia verificatorului de la camera de conturi – peste 11
miliarde lei vechi penalități. 
  Având în vedere că această societate comercială a preluat
la cheie o infrastructură pentru care nu a investit  nici  un leu, pentru
care  nu  plătește  rate  bancare,  luând  în  calcul  faptul  că  Județul
Hunedoara nu a formulat obiecțiuni la aceste constatări ale Camerei de
Conturi,  noi  mergem  cu  gândul  că  suntem  în  fața  unui  furt  din
buzunarul  hunedoreanului.  Pentru  că  eu,  ca  locuitor  al  județului
Hunedoara,  la  fel  ca  și  dumneavoastră,  suntem  cu  plata  la  zi  a
serviciului de salubritate, operatorii au încasat contravaloarea serviciilor
prestate, dar consiliul județean nu a încasat datoria sau obligațiile pe
care operatorul de la Bîrcea Mare le avea de plătit.
  Așadar,  având  în  vedere  că  la  această  decizie  consiliul
județean nu a formulat obiecțiuni, întrebarea care se pune este: oare
această societate a acționat cu acordul administrației publice județene,
adică n-a făcut aceste plăți? Pentru că ceea ce ne spune Camera de
Conturi este că nu a înregistrat, nu a încasat și nu a urmărit încasarea
acestor sume. 
  Stau și mă întreb ce am fi putut face cu cele 2.704.000 lei în
județul  Hunedoara?  Pentru  că  e  o  sumă  care  nu  e  deloc  mică.
2.500.000 lei, adică 25 miliarde lei vechi, este sprijinul pe care ni-l dă
un  primar  de  municipiu  reședință  de  județ  pentru  spitalul  județean.
2.504.000  lei  reprezintă,  dacă  vreți,  10%  din  sumele  alocate  la
începutul anului pentru întreținerea drumurilor județene. Este o sumă
consistentă,  pe  care  nu  am  urmărit-o,  nu  am  încasat-o,  nu  am
evidențiat-o  și  la  care  dumneavoastră  trebuie  să  aveți  răspunsuri.
Pentru că, dacă nu, gândul ne duce că administrația județeană este în
cârdășie  cu  acest  operator,  pentru  că  am  avut  obiecții  încă  de  la
semnarea contractului privind seriozitatea acestui operator, dincolo de
faptul  că a fost  senator PSD de Argeș.  Dar nu poți  să vii  să preiei
infrastructură la cheie și să nu te gândești că ai și obligații față de cei
care au angajat credite bugetare. Județul Hunedoara a luat bani din
bancă,  pentru  a  contribui  cu  partea  de  cofinanțare  la  acest  proiect.
Operatorul SUPERCOM l-a preluat la cheie, n-a investit nimic, dar nici
nu plătește nimic către județul Hunedoara.
  Din acest motiv vreau să știu eu, vreau să știe hunedorenii,
care sunt demersurile, care sunt pașii care urmează să fie făcuți, astfel
încât  aceste  sume  să  fie  încasate.  Pentru  că  este  vorba  de  relații
contractuale semnate, nu este vorba de o dorință, nu este vorba de o
stipulare într-un cadru foarte general, ci este o stipulare în contractul
semnat  înte cele două părți,  că acei  bani  trebuie recuperați,  trebuie
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încasați de la operatori. Nu am evidențiat și nu am insistat pe penalități,
ci doar pe ceea ce s-a angajat contractual.
  Andronache Daniel Costel:
  Vă  mulțumesc,  domnule  consilier.  Mai  sunt  și  alte
intervenții? Vă rog, domnule Mârza! Dar v-aș ruga, domnule consilier,
puțin mai scurt, pentru că întrebarea domnului Toma putea fi pusă în
30 de secunde.
  Mârza Florin:
  Da, mi-ați tăiat elanul, mi-am pierut șirul.
  Andronache Daniel Costel:
  La experiența dumneavoastră, nu cred.
  Mârza Florin:
  Glumesc. Eu aș vrea să ridic problema termoficării. Legat
de termoficare, singura certitudine pe care o avem este că și în acest
an va veni iarna. In rest, este hazard. După cum bine știți,  în Valea
Jiului  mai  sunt  două  municipii,  iar  în  Deva,  deocamdată,  teoretic,
sperăm că  și  practic,  în  această  iarnă  Mintia  va  alimenta  cu  agent
termic populația municipiului. 
  Am auzit tot felul de povești; cu chinezi, pe urmă au venit
americanii,  am înțeles  că  și  rușii  ar  fi  interesați,  dar  trebuie  să  ne
gândim bine ce ne dorim. Acum aud niște lucruri legate de preluarea de
către consiliul județean, Nu zic că este bine sau rău. Zic că nu se face
nimic. Mă așteptam ca astăzi unul din subiectele suplimentare să fie
acesta, măcar ca discuție: ce ne propunem, ce soluții avem, care ar fi
perspectiva. Pentru că este evident: guvernul nu are această problemă
pe lista  de  priorități  pentru  această  iarnă.  Si  să  sperăm că  o  iarnă
următoare nu o să mai apuce acest guvern! Probabil că singura soluție
este la nivelul consiliului județean și m-ași fi așteptat să deschideți o
discuție pe această temă.
  Ca să nu se spună că e ușor de pe margine să se chibițeze,
vă  vă  spun  că  Partidul  Național  Liberal  are  soluții  pentru  sistemul
energetic național. Eu sunt persoana care scriu, împreună cu colegii pe
care  îi  conduc  în  Comisia  Națională  de  Energie  a  PNL,  partea  de
energie  a  viitorului  program de  guvernare.  Dar,  până  să  punem în
practică  aceste  soluții,  mai  este  și  –  așa  cum  spuneam  –  singura
certitudine este că vine iarna. 
  Deci rugămintea mea este să deschideți această discuție,
transparent, în cadrul consiliului județean. Mulțumesc!
  Andronache Daniel Costel:
  Mulțumesc  și  eu,  domnule  consilier!  Am  înțeles  că  mai
există încă o interpelare. Vă rog!
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Revin și vă mai aduc o dată la cunoștință o rugăminte. Am
mai făcut vreo două intervenții vizavi de drumul de la Bunila. Am vorbit
și cu domnul administrator. Că tot veni vorba despre iarnă, știți că la
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munte  iarna  vine  mai  repede  decât  la  șes.  Dacă  nu  urgentăm
intervenția la drumul județean dintre Poienița Voinii și Bunila, riscăm să
izolăm Bunila, se va închide drumul. Vă rog să facem toate demersurile
necesare, să urgentăm și să intervenim pe acea porțiune de drum.
  O altă  rugăminte:  drumul  județean ce face legătura  între
Toplița și Lunca Cernii, pe sensul de mers către Lunca Cernii, unde au
fost căderi de pietre, s-a degajat, s-a curățat. In schimb, a mai rămas o
porțiune unde apa a săpat în șosea, la Dăbîca. Este o porțiune de 15
metri, unde parapetul, pe sensul de întoarcere de la Lunca Cernii, unde
pe zi ce trece se erodează o bandă de circulație a drumului. Dacă va
rămâne așa și nu vom găsi o modalitate să facem o umplutură sau, mă
rog, cei de specialitate să găsească o soluție tehnică, anul viitor, după
ce se vor topi zăpezile și o să înceapă ploile, garantat nu se va mai
putea circula pe acel drum.
  Andronache Daniel Costel:
  Vă mulțumesc, domnule consilier, mai sunt alte intervenții?
Vă rog, doamna consilier!
  Ivăniși Maria:

După  atâtea  critici,  eu  doresc  să  mulțumesc  conducerii
consiliului  județean  și  colegilor  consilieri  pentru  proiectul  privind
introducerea apei în stațiunea Straja, un proiect important în susținerea
și dezvoltarea turismului foarte important și o alternativă la minele pe
care guvernele liberale s-au grăbit doar să le închidă, fără să pună și
altceva în loc. Se pare că, totuși, guvernarea noastră încearcă să și
sprijine, nu doar să închidă, așa cum au făcut ei. E de râs pentru unii,
pentru că asta ați făcut. Pentru noi nu e de râs, noi ne bucurăm că se
gândește cineva și la Valea Jiului, și la județul Hunedoara. 
  In  afară  de  acest  proiect,  mai  doresc  să  mulțumesc
conducerii  consiliului județean și colegilor consilieri  pentru susținerea
financiară a Festivalului „Cântec pentru prieteni – in memoriam Tatiana
Stepa”, un festival la ediția IX. Si acesta este important, pentru că și
cultura  este  importantă,  și  valorile  noastre  din  toate  domeniile  sunt
importante, Tatiana Stepa fiind una dintre cele mai frumoase voci ale
României, care a activat și a fost membră a Cenaclului Flacăra, alături
de  regretatul  poet  Adrian  Păunescu.  Vă  invit  pe  această  cale  să
participați,  în  data  de 12 octombrie,  la  Festivalul  Tatiana Stepa.  Vă
mulțumesc mult!
  Andronache Daniel Costel:
  Vă mulțumesc și eu, doamna consilier! Dacă nu mai sunt
alte  intervenții,  o  să  vă  răspundem  pe  scurt  și,  evident,  domnule
consilier,  vom  răspunde  și  în  scris,  așa  cum  v-am  obișnuit.  Pe
problema SUPERCOM, pentru că dumneavoastră i-ați dat o amploare
foarte mare, vorbind când în bani noi, când în bani vechi, ca să sune
mai bine, să fie mai mare suma, răspunsul este destul de simplu. Si am
să-l rog pe domnul Avram Costel, administratorul public al județului, să
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vă facă un răspuns în scris, iar dacă acum dorește să puncteze, dar
foarte scurt, nu cum a vorbit domnul Toma, vă rog frumos, domnule
Avram!
  Da, domnule consilier Mârza, termoficarea ne preocupă pe
toți în egală măsură. Consiliul județean și-a oferit disponibilitatea de a
prelua  termocentrala  Mintia,  ca  o  soluție  care  nu  s-a  găsit,  nu  de
guvernul  Dăncilă,  nu s-a găsit  de nici  un guvern.  Si  dacă numărăm
anii... dumneavoastră știți mai bine ca mine care-i situația la Mintia și n-
aș vrea să vă amintesc eu tot ce s-a ratat la Mintia de-a lungul timpului,
când erați și dumneavoastră pe acolo. In particular o putem face.
  Mârza Florin:
  Cât am fost eu, nu s-a ratat nimic.
  Andronache Daniel Costel:
  O să discutăm în particular, dacă doriți. Mâine, consiliul de
administrație de la CET discută problema termoficării din Valea Jiului.
Special se întâlnesc mâine. O să vedem deciziile pe care le vor lua
dânșii. Iar pentru Deva eu vă asigur că în nici un caz nu va rămâne fără
căldură și apă caldă în iarna asta, cum nu a rămas niciodată. Dacă
doriți,  în  momentul  în  care parlamentul  – pentru că,  de fapt,  este o
problemă  a  parlamentului  –  va  termina  de  discutat  în  comisiile  de
industrii acest punct, vă vom da detaliile, când avem competența să le
dăm.
  Domnule Chirilă,  de asemenea, pentru drumurile pe care
dumneavoastră le tot repetați  și  care este evident că sunt în atenția
domnului administrator public, o să discutați cu dânsul și sunt convins
că și astăzi, la comisii, ați ridicat aceste probleme, când s-a discutat
pregătirea de iarnă. 
  Vă  mulțumesc.  Doamna  consilier,  vă  mulțumesc  pentru
apreciere, vom încerca să fim toți  la Lupeni și  la Festivalul „Tatiana
Stepa”, și la Festivalul Romanțelor, care e cu o zi înainte. 
  Ivăniși Maria:
  Vă  mulțumim  și  pe  această  cale  pentru  Festivalul
Romanțelor, care se va desfășura în 11 octombrie, la Palatul Cultural
„Minerul” și vă așteptăm să participați. Repet, cultura este importantă,
alături de toate celelalte investiții. 
  Andronache Daniel Costel:
  Mai ales pentru cei care avem o anumită vârstă.
  Ivăniși Maria:
  Romanța este frumoasă la toate vârstele. 
  Andronache Daniel Costel:
  Iar  în  final  am  să-i  dau  cuvântul  domnului  Avram.  Dar,
domnule administrator, vă rog, scurt! Restul în scris!
  Avram Costel:
  In primul rând, domnule consilier, v-ați făcut numărul, presa
este aici. In al doilea rând, vreau să vă spun că nu ascundem nimic, e
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și  normal  ca  raportul  Curții  de  Conturi  să  fie  adus  la  cunoștința
cumneavoastră. Vă voi da un răspuns scris, dar vă pot spune acum
următorul  lucru:  datorită  consultanței  care  a  fost  adusă  la  consiliul
județean  de  conducerea  liberală  a  acestuia,  am  ajuns  în  situația
aceasta.  Răspunsul  îl  veți  primi  în  continuare.  Pentru  că
dumneavoastră  ați  adus  în  discuție  un  senator  PSD,  nu  are  nici  o
legătură  senatorul  PSD,  dar  consultanța  care  a  fost  adusă  de
conducerea liberală a consiliului județean are. Are și datorită faptului că
redevența a fost stabilită la cantitatea preconizată și de asta suntem în
situația în care nu am luat redevența, pentru că pentru Valea Jiului erau
prevăzute  60.000  tone  și  se  duc  doar  30.000  tone.  Vom  aduce
redevența  și  am  discutat  cu  toți  primarii.  Dacă  dumneavoastră  vă
consultați, vedeați că am ajuns cu primarii la concluzia să facem în așa
fel ca redevența să fie luată la cantitatea ce este depusă pe CMID. In
rest, veți avea toate răspunsurile în scris. Mulțumesc!
  Toma Florian:
  O scurtă intervenție! Domnule administrator public, sigur, ați
venit pe această funcție puțin mai târziu decât data la care s-a semnat
contractul. Contractul a fost semnat în data de 24.04.2017, iar chiria
aferentă utilizării infrastructurii este de 27,04 lei/ tonă de deșeuri intrate.
Există acolo cuvântul intrate. Si nu care se doresc a fi intrate. 
  Andronache Daniel Costel:
  S-a înțeles foarte bine, domnule consilier. O să primiți toate
detaliile în scris. 
  Vă mulțumesc!  Vă doresc o săptămână bună, ne vedem
luna viitoare!

  Ordinea  de  zi  fiind  epuizată,  se  declară  închise  lucrările
ședinței.

  VICEPREȘEDINTE,
    Daniel Costel Andronache

SECRETAR GENERAL
      AL JUDEȚULUI,

Daniel Dan

CCM.
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