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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului 

Județean Hunedoara din data de 10 august 2020 
 
 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara nr.222/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară, în sistem de 
videoconferință, în data de 10 august 2020, orele 14,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți online: Bobora 
Mircea Flaviu – președintele Consiliului Județean Hunedoara; 
Andronache Daniel Costel – vicepreședinte al Consiliului Județean 
Hunedoara; Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bălănesc Doinița 
Maria, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Chivu Cristina, Circo 
Aurel Vasile, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, 
Felciuc Eduard, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Iovănescu Alin Cosmin, 
Ivăniăi Maria, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, 
Oprișa Ioan Florin, Pârvan Ilie, Petruș Adrian, Popa Mircea Marcel, 
Popescu Valentin, Popescu Viorica, Rus Lucian Ioan, Socaci Andrei, 
Suciu Ancuța Elena, Șimon Ionuț Lucian, Ștaier Ioan Dumitru, Toma 
Florian – consilieri județeni; Dan Daniel – secretarul general al 
județului. 
    Lipsește de la ședință domnul vicepreședinte Vasilescu 
Sorin Adrian.  
    Ședința este condusă de domnul președinte Bobora Mircea 
Flaviu. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Intrucât sunt prezenţi online un număr de 32 consilieri, 
potrivit art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, ședința este legal constituită.  



2 
 

    Dau cuvântul secretarului general al 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 
ordinară din data de 31 iulie 2020: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
 
 
 
 

x 
 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint următorul 
proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor sectoare de 
drum aparținând proprietății publice a Municipiului Petroșani;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Amenajare 
spațiu USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat 
al Pacienților Cardiaci Critici) și Secția de Cardiologie – Spitalul 
Județean de Urgență Deva”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Inchiderea 
ecologică a depozitului neconform de deșeuri din Municipiul 
Vulcan”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de 
întreţinere curentă şi periodică drumuri județene, aflate în 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al județului Hunedoara pe anul 2020, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2020, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituţii aflate 
în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara. 
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    Se supune la vot proiectul ordinii de zi propus: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32). 
 
    Dan Daniel: 
    Vă informăm că toate proiectele de hotărâre ce vor fi 
supuse votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile art.136 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fiind însoțite de 
referatele de aprobare, rapoartele de specialitate ale compartimentelor 
de resort și însoțite de avizele comisiilor de specialitate. 
     Bobora Mircea Flaviu: 
    Proiectele de hotărâre din ordinea de zi vor fi supuse votului 
dumneavoastră în ansamblul lor, cu excepția eventuală a unui articol în 
care sunt formulate amendamente sau care necesită dezbateri. Vă 
mulțumesc. 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea de 
preluare temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a 
unor sectoare de drum aparținând proprietății publice a Municipiului 
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 privind respingerea proiectului de hotărâre. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă avizul 
Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi gospodărirea 
resurselor naturale privind respingerea proiectului de hotărâre. 
    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 privind respingerea proiectului de hotărâre.   
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    Toma Florian: 
    Înainte de a trece la vot, am eu o intervenție, în calitate de 
promotor al acestui proiect de hotărâre. Domnule președinte, am 
constatat astăzi cu stupoare, în referatul de legalitate, că un proiect de 
hotărâre care preia ad literam, cuvânt cu cuvânt, o notă de 
fundamentare dintr-un alt proiect de hotărâre, adoptat săptămânile 
trecute de consiliul județean, astăzi, când discutăm despre preluarea 
unui sector de drum de interes local – spunem noi, dar care este utilizat 
foarte des de cei care transportă deșeurile colectate din Valea Jiului, 
către stația de sortare și transfer, astăzi, când trebuie să venim în 
sprijinul Primăriei Petroșani și să preluăm această porțiune de drum 
pentru a fi reparată, proiectul nostru este nelegal. 
    Părerea mea este că nu putem vorbi de nelegalitate în 
acest caz. In cel mai bun caz, putem spune că este prematur depus, 
întrucât – așa cum argumentați și dumneavoastră – parte din drumul 
respectiv este predat constructorului, pentru lucrări de extindere a 
rețelei de apă și canalizare. Dar să folosiți expresii ca nelegal în 
legătură cu un proiect pe care un grup de consilieri județeni îl depune 
consiliului județean, mi se pare exagerat, domnule președinte. Bine că 
se încheie acest mandat, pentru că ne-am săturat! Orice propunere 
vine de la Partidul Național Liberal, e nelegală, e în afara spațiului 
legal! Deși – repet – propunerea noastră a preluat cuvânt cu cuvânt, 
mot a mot, fraze dintr-un proiect de hotărâre pe care dumneavoastră l-
ați inițiat și v-ați asociat cu Consiliul Local al Municipiului Lupeni pentru 
amenajarea unei parcări. Noi susținem acest proiect, întrucât credem în 
el și el tot se va finaliza. Poate că nu se va finaliza acum, dar se va 
finaliza peste două luni, în mandatul următor. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, domnule Toma, am înțeles comentariile dumneavoastră 
pertinente. Eu am asistat și la ședințele de comisii și acolo s-a explicat 
care sunt motivele. 
    Mutulescu Marius: 
    Domnule președinte, am și eu o intervenție! In data de 
10.07.2020, deci acum o lună, am inițiat demersurile pentru acest 
proiect. Am primit aviz de nelegalitate. Eu vă întreb pe dumneavoastră 
dacă este legal să primim avizul de nelegalitate astăzi, cu o oră înainte 
de ședința de consiliu sau ar fi trebuit să-l primim cu mult timp înainte? 
Pentru că acest aviz nelegal este o opinie a dumneavoastră, a 
domnului secretar și așa mai departe. Dar se poate hotărî în instanță 
dacă este sau nu legal. Pentru că, tot în instanță, am mai pierdut o 
grămadă de procese, cu avize legale date de consiliul județean privind 
schimbarea unor directori și alte procese, care au costat consiliul 
județean o grămadă de bani. Și tot aviz de legalitate a fost și atunci 
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când s-a inițiat un proiect - la care noi nu am vrut să participăm și a 
ieșit de pe ordinea de zi - prin care un drum de la Vălișoara, care era 
gata executat, a fost propus pe ordinea de zi pentru aprobare de 
finanțare, deși el era gata executat. Atunci s-a dat aviz favorabil și 
legal, pentru acea hotărâre de consiliu; acum este nelegală. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Eu am înțeles și obiecțiile dumneavoastră, am văzut și nota 
în care se explică motivația departamentului juridic și a secretarului 
general. Sunt lucruri care trebuie lămurite. Acesta este motivul pentru 
care eu mă voi abține la vot, până la lămurirea tuturor lucrurilor pe care 
le comentați dumneavoastră cu atâta vehemență. 
    Toma Florian: 
    Domnule președinte, vă propun să votăm nominal, pentru 
că există divergențe pe acest proiect. Grupul PNL votează pentru. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind solicitarea de preluare 
temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor 
sectoare de drum aparținând proprietății publice a Municipiului 
Petroșani: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Au fost înregistrate 15 voturi pentru (Antal Liviu Marius, 
Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Chivu 
Cristina, Dămian Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu 
Marius, Oprișa Florin, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, 
Șimon Ionuț Lucian, Toma Florian) și 17 abțineri (Andronache Daniel 
Costel, Bălănesc Doinița Maria, Bobora Mircea Flaviu, Circo Aurel 
Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, 
Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, 
Petruș Adrian, Popa Mircea Marcel, Rus Lucian Ioan, Socaci Andrei, 
Suciu Ancuța Elena, Ștaier Ioan Dumitru), astfel încât proiectul de 
hotărâre nu a putut fi adoptat. 
    Toma Florian: 
    Domnule președinte, mă bucur că ați dat tonul votului. Ar fi 
trebuit să așteptați și să vă pronunțați dumneavoastră la sfârșit, după 
domnul Vasilescu.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu-nu! Eu am spus … 
    Toma Florian: 
    Dumneavoastră ați spus că vă abțineți, că nu vă pronunțați, 
și am văzut, de la cap la coadă, abțineri. Colegii dumneavoastră s-au 
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aliniat în spatele dumneavoastră, deși nu am mai auzit niciodată o 
abținere în lanț la un proiect de hotărâre de interes județean. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Deci s-au înregistrat 17 abțineri și 15 voturi pentru. Eu cred 
că lucrurile sunt rațional făcute până la soluționarea în departamentul 
de legalitate a acestui proiect. 
 
 
 

 
II. 
 

      Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
”Amenajare spațiu USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament 
Avansat al Pacienților Cardiaci Critici) și Secția de Cardiologie – 
Spitalul Județean de Urgență 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 avizul 
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 proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu USTACC 
(Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci 
Critici) și Secția de Cardiologie – Spitalul Județean de Urgență Deva”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
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III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: 
”Inchiderea ecologică a depozitului neconform de deșeuri din Municipiul 
Vulcan”. 
    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 avizul 
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 proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Inchiderea ecologică a 
depozitului neconform de deșeuri din Municipiul Vulcan”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 

 
IV. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică drumuri 
județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara 
pentru anul 2020. 
    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 avizul 
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.   
    Toma Florian: 
    Domnule președinte, aș avea o intervenție de o frază. Sigur 
că vom vota pentru acest proiect de hotărâre, nu se pune problema. 
Orice ban în plus este binevenit. Dar, atât cât ne-a mai rămas in acest 
mandat, domnule președinte, am dori noi, cei din grupul PNL, să nu 
folosim aceste sume de bani în scop electoral, adică lucrările să nu se 
desfășoare cu preponderență în zonele de interes ale vreunui partid 
politic. Tot județul este al nostru, tot județul trebuie să-l administrăm 
corect, iar banii trebuie să se regăsească în lucrări la drumuri județene 
care străbat și porțiuni de uat administrate de primari cu altă culoare 
politică, astfel încât să nu mai repetăm discuția de la primul punct din 
ordinea de zi. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Am înțeles, domnule Toma. Așa vom face și așa am și făcut 
până acum. 
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
    Domnule președinte, dacă-mi permiteți să fiu în ton cu 
domnul Florian Toma, v-aș ruga la sfârșit de mandat să aveți în vedere 
și porțiunea de drum de la Hunedoara spre Teliuc, respectiv către 
furnalul de la Govăjdie, respectiv porțiunea de 2 km care mai sunt de 
făcut la Bunila, către Casa Memorială Drăgan Munteanu, pentru că se 
apropie evenimentul - care nu va mai fi de asemenea amploare, dar 
ceva se va face - și vom ajunge să umblăm iar, ca și anul trecut, prin 
nămol.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Mulțumesc, domnule consilier, am reținut și observațiile 
dumneavoastră. 
      Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de 
întreţinere curentă şi periodică drumuri județene, aflate în administrarea 
Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020: 

- Cine este pentru ? 
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- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 

 
V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2020, 
precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget. 
    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 proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al județului Hunedoara pe anul 2020, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 

 
VI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituţii 
aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    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 avizul 
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 proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2020, precum și modificarea programului 
de investiții, anexă la buget, ale unor instituţii aflate în subordinea şi 
finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
    Avram Costel: 
    Domnule președinte, vreau să intervin și eu. Vreau să îi 
aduc aminte domnului Toma că făcea – sigur atunci era și presă – 
scandal foarte mare că actorii de la Teatrul din Petroșani vor rămâne 
fără salarii. Prin hotărârea consiliului județean de astăzi, primesc toate 
sumele de bani și au salarii până la sfârșitul anului. Deci, domnule 
Toma, puteți dormi liniștit, chiar dacă ei fac campanie electorală. 
    Și 2: vă rog să nu fim acuzați noi, conducerea PSD a 
consiliului județean, de faptul că vom investi bani acum, prin 
rectificarea de astăzi pe două uat: Beriu și Orăștioara, care sunt … 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu se mai aude, domnule Avram! 
    Toma Florian: 
    Nu e nici o problemă, domnule administrator, eu v-am 
înțeles și mă bucur că ați asigurat salariile, pentru că era obligația 
noastră, a tuturor, să asigurăm salariile pentru angajații Teatrului 
Petroșani. M-aș fi bucurat dacă și Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului ar avea suficienți bani pentru asigurarea 
salariilor până la sfârșitul anului. Dar, cu siguranță că acolo se mai 
impune o rectificare. Pentru mine, promisiunea domnului președinte 
este asiguratorie, nu mai trebuie să veniți și dumneavoastră, domnule 
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administrator, să întăriți acest lucru. Știu cu siguranță că banii pe 
drumuri se vor repartiza echilibrat și că vor ajunge bani și acolo unde 
sunt primari PNL.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Puteți fi convins că Beriu este una din priorități. 
    Toma Florian: 
    Sunt convins, domnule președinte. 
    Avram Costel: 
    Domnule Toma, la Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului să nu uităm că anul trecut s-a încheiat exercițiul 
bugetar cu 65 milioane lei, din care 50 milioane lei au fost puși de 
guvern și 15 milioane de consiliul județean. Anul acesta, guvernul PNL 
a dat 12 milioane. Deci trebuie să știți realitatea și să vedeți că 
guvernul actual … 
    Toma Florian: 
    Domnule administrator public, vorbiți cu un om căruia i-a 
albit părul de când face administrație. Știți, la fel de bine ca și mine, că 
vorbim de o primă rectificare de buget - nici un guvern nu a mai făcut 
rectificare de buget în luna august - iar până la sfârșitul anului, cu 
siguranță, vor mai fi două sau trei. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    S-a spus în nenumărate rânduri: anul acesta, bugetul 
consiliului județean este cu 120 milioane lei mai mic decât anul trecut. 
    Vă mulțumesc mult pentru prezență. Ședința ordinară a 
consiliului județean va avea loc în ultima vineri din lună, iar joi vor fi 
programate ședințele de comisii.  
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
    PRESEDINTE, 
        Mircea Flaviu Bobora 
         SECRETAR GENERAL  

     AL JUDEȚULUI, 
 Daniel Dan 
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