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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 21 aprilie 2020 
 
 
 
    În conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.1, 
alin.2 și alin.6, precum și ale art.134 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin 
Documentul de convocare nr.6461/2020, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată la inițiativa grupului de consilieri 
județeni PNL și s-a întrunit în ședință extraordinară, în sistem de 
videoconferință, în data de 21 aprilie 2020, orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți online: Bobora 
Mircea Flaviu – președintele Consiliului Județean Hunedoara; 
Andronache Daniel Costel și Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinții 
Consiliului Județean Hunedoara; Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, 
Bălănesc Doinița Maria, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Circo Aurel Vasile, Dămian Dana, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria 
Alina, Felciuc Eduard, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Iovănescu Alin 
Cosmin, Ivăniși 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     
    In calitate de invitat a participat domnul Avram Costel – 
administrator public. 
    Ședința este condusă de domnul președinte Bobora Mircea 
Flaviu. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Bună ziua doamnelor și domnilor! Hristos a înviat! Întrucât 
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 
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administrativ, ședința este legal constituită. Este foarte bine că suntem 
toți prezenți, pentru că problema coronavirusului care afectează 
sănătatea populației și afectează, în același timp, și munca din toate 
unitățile spitalicești, nu numai din județul Hunedoara, necesită prezența 
dumneavoastră.  
    Vreau să vă spun că în data de 15 aprilie 2020, executivul 
consiliului județean a cerut prin adrese rectificarea bugetelor la 
Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu”, la Muzeul Civilizației Dacice 
și Romane, la Teatrul de Artă din Deva, la Teatrul Dramatic „ID Sîrbu” 
Petroșani, precum și la Serviciul Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice, pentru că Centru de Cultură și Artă s-a implicat 
- și ne-am implicat toți – în activitatea de prevenție și protecție a 
populației, prin susținerea Asociației SALVITAL. Cred că e bine că am 
făcut adresele acestea, e bine că am solicitat o rectificare de buget 
care să vină în sprijinul pe care suntem datori să-l asigurăm unităților 
spitalicești din subordinea Consiliului Județean Hunedoara.  
    Ce vreau să vă spun în plus față de intervenția pe care am 
avut-o la comisia nr.1, e că tot în data de 15 aprilie am avut o primă 
convorbire cu domnul ministru al sănătății, care ne-a explicat tuturor 
celor din executiv că asocierea cu spitale municipale, care nu aparțin 
consiliului județean, nu este legală. I-am trimis și o adresă domnului 
ministru, în zilele trecute l-am contactat la telefon și ne-a spus că a 
repartizat-o oficiului juridic și așteptăm și adresa de la Ministerul 
Sănătății.  
    In altă ordine de idei, i-am solicitat domnului ministru un 
ajutor pentru spitalele din zona de jurisdicție a unităților administrativ-
teritoriale și am toată speranța, în urma acestei discuții, că Ministerul 
Sănătății va răspunde pozitiv la solicitările acestor unități spitalicești.  
    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 
extraordinară din data de 6 aprilie 2020: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Eu vă propun să ne mai întâlnim într-o ședință 
extraordinară în data de 27 aprilie, în care să aprobăm sumele pe care 
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le-am cerut la rectificare unităților pe care vi le-am menționat anterior. 
La ora 9,30 comisii, și la ora 11,00 plenul. 
 
 
 
 

x 
 
 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint următorul 
proiect al ordinii de zi: 
    1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de 
venituri si cheltuieli pe anul 2020 a unor instituții din subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara; 
    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2020; 
    3. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului 
Județean Hunedoara cu Spitalul Municipal Hunedoara, în vederea 
reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin finanțarea unor 
cheltuieli; 
    4. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului 
Județean Hunedoara cu Spitalul Municipal Orăștie, în vederea reducerii 
răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin finanțarea unor cheltuieli; 
    5. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului 
Județean Hunedoara cu Spitalul Municipal Lupeni, în vederea reducerii 
răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin finanțarea unor cheltuieli; 
    6. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului 
Județean Hunedoara cu Spitalul Municipal Vulcan, în vederea reducerii 
răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin finanțarea unor cheltuieli. 
    Se supune la vot proiectul ordinii de zi, prin apel nominal: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32). 
    Doamna consilier județean Ivăniși Maria a părăsit platforma 
online, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare 
este 31. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Având în vedere necesitatea desfășurării cu celeritate a 
prezentei ședințe se impune ca proiectele de hotărâre să fie supuse 
votului dumneavoastră în ansamblul lor, cu excepția eventuală a unui 
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articol în care sunt formulate amendamente sau care necesită 
dezbateri. Vă mulțumesc. 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a unor instituții din 
subordinea Consiliului Județean Hunedoara.    
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Ați văzut și ați studiat raportul de specialitate și viza de 
nelegalitate a secretarului general al județului. Să vedem comisiile de 
specialitate! 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul negativ al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului.   
   Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă avizul 
negativ 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 negativ al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Mutulescu Marius: 
    Domnule președinte, la ședința trecută am solicitat punctul 
dumneavoastră de vedere privind reanalizarea unor societăți din cadrul 
consiliului județean și mi-ați răspuns că nu aveți intenția să faceți nici o 
modificare. In urma răspunsului dumneavoastră, noi am considerat că 
era impetuos necesar să promovăm aceste proiecte, pentru a sprijini 
unitățile spitalicești din județul Hunedoara.  

   Analizând punctul de vedere al secretarului general al 
județului, în opinia mea, acest punct de vedere este un abuz și o 
slugărnicie politică vădită a acestui domn. Rog toți consilierii din cadrul 
consiliului județean să analizeze oportunitatea de a vota pozitiv aceste 
fonduri, pe care trebuie neapărat să le alocăm spitalelor, pentru a putea 
ieși din impasul în care suntem acum, din cauza acestui virus 
nenorocit. Fac un apel la toți consilierii, din toate partidele, să se uite în 
primul rând în conștiința lor și să nu uite ce au votat în jurământul pe 
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care l-au depus, ce angajamente și-au luat față de locuitorii județului. 
Vă mulțumesc. 

   Bobora Mircea Flaviu: 
  Si eu vă mulțumesc, domnule Mutulescu. Dacă vorbim de 

discuția noastră, țin să menționez că și atunci știam că nu putem să 
ajutăm material spitale care sunt în subordinea UAT. Repet ceea  ce v-
am spus la începutul ședinței: am cerut să realizăm rectificare de 
bugete de la unitățile de cultură, pentru a sprijini tot ceea ce înseamnă 
unități spitalicești din subordinea Consiliului județean Hunedoara. 
Acesta e motivul pentru care convoc ședința în data de 27 aprilie. 

   Iar pentru completări de ordin juridic, pentru că ați folosit 
cuvântul abuz, l-aș ruga pe secretarul județului să vă dea un răspuns la 
afirmațiile dumneavoastră. 

  Dan Daniel: 
  Inainte de toate, aprecierea domnului consilier județean 

Mutulescu Marius la adresa mea este incalificabilă. Un alt pas: are 
obligația morală și juridică să facă plângere penală împotriva mea, 
unde dumnealui va avea o calitate procesuală clară acolo, într-un dosar 
penal. Solicit acest lucru public, pentru că a făcut public afirmația.  
Este, fără doar și poate, inadmisibil și din respect pentru plenul 
consiliului județean nu dezvolt acest subiect și modalitatea în care a 
vorbit domnul consilier județean, demnitar și om politic în acest județ. 

  Pasul doi, ca aspect juridic care prezintă importanță pentru 
dumneavoastră: proiectele dumneavoastră de hotărâre, inițiate în 
ședința extraordinară convocată de subsemnatul, au calitate clară 
morală, etică, în situația în care suntem. Dar modalitatea - și o să 
prezint acum tehnică contabilă financiară - nu este corectă și în esență 
este clar că, pe perioada stării de urgență, ordonatorii de credite - 
subiect calificat președintele consiliului județean, în speța noastră – 
sunt autorizați să efectueze virări de credite bugetare. Intrăm pe normă 
specială, chiar normă specială invocată în proiectele de hotărâre – 
Legea finanțelor publice locale art.49 aliniatul 4; virările de credite de la 
un capitol la altul, cazul nostru de la cultură la sănătate, se aprobă de 
autoritatea deliberativă, respectiv consiliul județean, pe baza 
justificărilor corespunzătoare ale ordonatorului principal de credite, 
respectiv președintele consiliului județean, care este autoritate învestită 
cu atribuții clare vine în fața dumneavoastră cu detalieri, justificări, ca 
dumneavoastră să aprobați acest proiect de hotărâre. Articolul 19, 
invocat tot în proiectul de hotărâre, prevede în esență că autoritățile 
deliberative, respectiv consiliul județean, aprobă rectificarea bugetului, 
ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de 
credite.  
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  In concluzie: în normele legale în vigoare amintite, atribuțiile 
și competențele de propunere de rectificare a bugetului, propunere 
însoțită de justificări, detalieri, solicitări, cereri, necesități, sunt de 
competența ordonatorului principal de credite, care vine în fața 
dumneavoastră cu un proiect.   

  Pe fondul proiectelor avem o asociere cu spitalele 
municipale Hunedoara, Orăștie, Lupeni, Vulcan. Menționez: autoritățile 
deliberative, tot din proiectul de hotărâre, act normativ, aprobă 
asocierea - deci autoritățile, vorbește în plural, două în situația noastră, 
care trebuie să fie deliberative - aprobă asocierea pentru realizarea 
unor lucrări sau servicii publice, cu sume de finanțare respectând 
contribuția fiecăruia, iar contractele de asociere se încheie de 
ordonatorii principali de credite. Este vădit că nu avem două autorități 
publice în proiect, nu avem două autorități deliberative, nu avem doi 
ordonatori principali de credite; vă rog să observați că în aceste spețe 
nu sunt întrunite condițiile minime de legalitate a normelor prevăzute în 
proiect, așa cum a fost inițiat.  

   Mergem mai departe: noi suntem în condițiile unor norme 
speciale, respectiv ale decretului Președintelui României nr.240/2020 
art.42 care, la alin.3, prevede în esență: asigurarea sumelor necesare 
pentru achiziționarea de către unitățile sanitare care nu sunt în 
subordinea Ministerului Sănătății de materiale, echipamente de 
protecție și medicamente necesare în perioada pandemiei, se 
realizează prin alocarea de către ordonatorii principali de credite în 
bugetul acestor unități a sumelor cu această destinație, unități care 
sunt subordonate ordonatorilor principali de credite. Este foarte clar: 
ordonator principal de credite este președintele, iar directorii spitalelor 
nu au nici o justificare, nici o detaliere și dumnealor îndeplinesc condiția 
de ordonatori terțiari de credite în raport cu primarul municipiului 
respectiv; nu au relație contabilă, juridică în raport cu ordonatorul 
principal, președintele consiliului județean, ceea ce face ca acest 
mecanism economic, juridic să nu existe și nu poate funcționa. 
Ordonator terțiar, pentru domnul președinte, este doar managerul 
spitalului județean sau managerii unităților subordonate consiliului 
județean.  

  Cu ce vreau să vă mai rețin atenția? În esență, prevederile 
speciale din decretul președintelui, pe care le-am aplicat și le vom 
aplica în următoarea ședință extraordinară, sunt foarte clare, sunt fără 
echivoc. Ele prevăd responsabilități și atribuții stricte către instituții 
implicate, ordonatori principali de credite și unitățile spitalicești din raza 
acestora de competență funcțională, în raport cu ordonatorii terțiari ai 
președintelui. Este foarte clar acest lucru, prin virările care se pot face 
acum și nu doar din trimestrul III. 
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  Spitalul Județean de Urgență Hunedoara, pe care îl avem 
în  responsabilitate și competență, în prezent nu mai este în carantină. 
Asigură preluarea și internarea tuturor pacienților infectați - o situație 
reală de fapt și de drept - din județul Hunedoara sunt preluați, tratați în 
acest spital, unde dumneavoastră aveți competența să aprobați acest 
buget și această rectificare. In asemenea condiții, doar în limitele 
competenței dumneavoastră, puteți aproba, în raport cu bugetul 
unităților subordonate și al județului Hunedoara, nicidecum cu un buget 
al unui spital municipal. A aproba și a ne erija în voința unui manager 
de spital municipal, este o încălcare a competenței dumnealor, a 
autonomiei de funcționare; nu avem nici această competență, nici acest 
drept. Mai mult decât atât, așa cum a prezentat și domnul președinte, 
demersuri sunt să fie susținute financiar și din toate informațiile rezultă 
și-au asigurat întreaga activitate; au fost obligați până acum, după cele 
30 de zile și mai mult de pandemie, să funcționeze pe strategia 
națională de combatere a epidemiei. Cred că am fost foarte clar, am 
încercat să fiu cât de puțin tehnic pe aceste norme și revin și aștept 
plângerea domnului Mutulescu, care trebuie obligatoriu să existe ca un 
raport între mine și dumnealui începând din această zi. Vă mulțumesc. 

   Mutulescu Marius: 
  Dați-mi voi să intervin. 
  Dan Daniel: 
  Din punctul meu de vedere nu aveți voie, suntem în plenul 

ședinței de consiliu județean! Vă mulțumesc. 
Mutulescu Marius: 

  Eu pot să fac interpelări în plenul ședinței de câte ori 
consider că este necesar, domnule secretar. iar la raportul de 
specialitate pe care ni l-ați pus dumneavoastră la dispoziție, la 
semnături este vorba de semnătura doamnei Prodan-Dubeștean, care 
nu există. In acest context, eu am considerat că dumneavoastră ați 
semnat fără semnătura directorului executiv, ceea ce nu este normal. 

  Dan Daniel: 
  Contextul dumneavoastră de apreciere la adresa mea nu 

are nici o legătură profesională și de respect între noi. 
Mutulescu Marius: 

  Vă respect din toate punctele de vedere, dar v-am explicat 
că ne-ați pus la dispoziție un act care nu are toate semnături de 
legalitate. 

  Dan Daniel: 
   Există toate semnăturile; dumneavoastră ați primit 

materialul în cea mai mare viteză, dar la ora asta, sunt toate 
semnăturile exercitate. 
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  Mutulescu Marius: 
  Trebuie să specificați aici că este vorba de semnătură 

electronică a doamnei Adina Prodan-Dubeștean. Având în vedere că 
eu nu am știut lucrul, acesta am considerat că este un abuz. Dar, dacă 
dumneavoastră îmi garantați că există această semnătură electronică, 
eu retractez aceasta afirmație de abuz și consider în continuare că 
acest proiect putea fi aprobat cu avizul dumneavoastră de legalitate. 

  Dan Daniel: 
  Domnule consilier situația este extremă, toți suntem puși 

sub o presiune, înțeleg opinia dumneavoastră ca om. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Am înțeles, domnule Mutulescu, vă mulțumesc! Mai mult 

decât atât, repet: din 15 aprilie, de la ora 10,00, am făcut toate 
demersurile pentru rectificarea bugetelor, am și primit răspunsul unora 
dintre manageri, le aștept pe toate și vă propun să trecem la votul prin 
apel nominal. 

  Toma Florian: 
  Domnule președinte, aș vrea și eu să am o intervenție, 

pentru că va fi singura din această ședință, având în vedere că cele 
șase proiecte sunt legate unele de altele.  

  Bobora Mircea Flaviu: 
  Vă rog! 
   Toma Florian: 
  Există un principiu, principiul solidarității se numește el, și 

este stipulat în Legea finanțelor publice locale. Acest principiu spune 
că, prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităților 
administrativ-teritoriale aflate în situație de extremă dificultate, la 
cererea publică a primarilor acestor unități administrativ-teritoriale sau 
din proprie inițiativă. Am considerat că aceste unități administrativ-
teritoriale se află într-o situație de extremă dificultate, luând act de ceea 
ce ne comunică primarul municipiului Hunedoara sau un senator de 
Hunedoara, care spune că este inadmisibilă atitudinea Consiliului 
Județean Hunedoara față de Valea Jiului. Zona asta nu există pentru 
Consiliul județean Hunedoara, da? Nu se interesează Consiliul 
Județean Hunedoara deloc de această zonă și nu se vede nici o 
preocupare, nu faci nimic și te ascunzi și să nu auzim nimic de consiliul 
județean. 

  Din acest motiv, considerăm că ceea ce am realizat noi a 
fost un demers moral, realizat pentru oameni, pentru comunitatea 
medicală din aceste unități spitalicești. Demersul nostru nu a vizat 
achiziționarea de echipamente și medicamente de către consiliul 
județean, nu a vizat nici direcționarea banilor direct către unitățile 
spitalicești respective și, așa cum spunea domnul secretar, aprobarea 
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bugetului spitalului. Sigur că știm și noi că excede atribuțiilor noastre 
acest lucru. Din acest motiv, am mers pe asocierea cu aceste unități 
spitalicești, care în opinia noastră sunt persoane juridice române și 
aveam dreptul și posibilitatea să realizăm aceste asocieri. Așa cum a 
făcut Consiliul județean Hunedoara zeci de asocieri pentru realizarea 
de sensuri giratorii, pentru realizarea de catarge centenare, pentru 
reparațiile casei de cultură și așa mai departe, era oportun și necesar 
să venim și în sprijinul acestor comunități medicale: medici, asistente 
medicale, personal contractual, astfel încât să putem să-i sprijinim. 

  In opinia dumneavoastră sau în opinia domnului secretar, 
dumneavoastră trebuia să inițiați rectificarea de buget; corect, dar în 
opinia noastră… 

  Bobora Mircea Flaviu: 
  Am inițiat-o în data de 15. 
  Toma Florian: 
  …înseamnă că dumneavoastră nu ați considerat necesar și 

oportun să solicitați, ca și ordonator principal de credite, această 
rectificare de buget. 

  Bobora Mircea Flaviu: 
  Am inițiat-o în data de 15, domnule Toma! 
  Toma Florian: 
  Am înțeles ceea ce spuneți dumneavoastră. Dar, din actele 

pe care le-am primit, singurul argument care refuză această asociere 
rezumă dintr-o frază care spune că este evident că nu există 
manifestarea de voință a ambelor autorități. Este clar că una dintre 
autorități este Consiliul județean Hunedoara și nu există această 
manifestare de voință de a ne asocia cu spitalele respective și a veni în 
sprijinul acestor comunități medicale. Iar în ceea ce privește asocierea 
unei autorități cu o persoană juridică ordonator terțiar de credite, vă dau 
exemplul municipiului Deva, care s-a asociat cu Spitalul Județean Deva 
care, așa cum dumneavoastră subliniați, este ordonator terțiar de 
credite și nu în subordinea Consiliului Local Deva, ci în subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara. Atunci era cadrul legal necesar și 
acum, când vrem să dăm ajutor, cadrul legal nu ne permite. 

  Așadar, domnule președinte, demersul nostru moral ar 
trebui să aibă și un răspuns din partea dumneavoastră, ca executiv al 
consiliului județean și, împreună, ar fi trebuit să găsim calea legală, 
pentru că oamenii aceștia se află în prima linie și luptă cu această 
boală, și luptă spre binele nostru și în interesul nostru, al hunedorenilor, 
sau, până la urmă, al omenirii. 

   Bobora Mircea Flaviu: 
  Mulțumesc mult, domnule Toma, pentru intervenția 

dumneavoastră! Secretarul județului,  să răspunzi pentru spitalul Deva! 
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  Dan Daniel: 
  Domnule consilier, ați subliniat frumos și repet: demersul 

dumneavoastră este absolut moral; în sensul acesta vor fi și proiectele 
următoare. Ați înțeles foarte bine: inițiator la astfel de proiecte este 
ordonatorul principal de credite, prin această asociere. Ați mai înțeles 
foarte bine că se pune problema că două unități deliberative se 
asociază pe prevederea pe care vorbim. Mai vreau să înțelegeți foarte 
bine că Decretul Președintelui, care ne lasă să facem rectificări, pentru 
prima dată  în această perioadă, din 1989 încoace, ne arată o 
destinație precisă, ca o responsabilitate a ordonatorului de credite 
pentru unitățile în care are această calitate. Aceasta e situația și norma 
specială în vigoare, pe care noi vrem și dumneavoastră vreți să o 
aplicăm, ca să combatem această pandemie. Este o nuanță foarte 
clară în actul normativ: o astfel de rectificare de la un capitol la un alt 
capitol, de la cultură la sănătate, nu putem face în această perioadă, 
decât pentru combaterea pandemiei. În calitatea președintelui de 
ordonator de credite, are responsabilitatea – care este și 
responsabilitatea dumneavoastră – de a aproba după propria conștiință 
și voință propunerile fundamentate ale ordonatorului principal. Asta 
vrem să aplicăm cu totul, inclusiv să aplicăm foarte clar și exact 
Decretul Președintelui României. Vă mulțumesc. 

     Bălănesc Doinița Maria: 
  Domnule președinte, poate până la ședința extraordinară 

din data de 27 aprilie o să avem și răspunsul de la Ministerul Sănătății. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Da. 
   Bărbulescu Mariana: 
  Ca medic, ca om implicat direct în sistem, eu susțin aceste 

proiecte de hotărâre și aș vrea să vă rog, domnule președinte, să găsiți 
toate modalitățile legale pentru a suplimenta și pentru a vira acești bani 
la toate spitalele din județ. Dar și eu pledez în special pentru spitalele 
din Valea Jiului, pentru că aici cunosc exact care este situația și acești 
oameni chiar eu nevoie de sprijin. Au dat dovadă de mult 
profesionalism, trecând cu bine până acum prin toată această 
degringoladă; s-a dovedit a fi un manageriat de calitate, nu am avut 
probleme deosebite în alte spitale. Trebuie să ținem cont de faptul că 
toate spitalele din Valea Jiului sunt implicate în această acțiune, iar 
Valea Jiului poate fi lovită oricând de un accident de muncă, cum a și 
fost. Oamenii au suportat această decizie cu stoicism, au dat dovadă 
de mult curaj, s-au implicat, dar au nevoie de sprijin material, iar mai 
mult decât orice au nevoie de sprijinul moral al dumneavoastră, al 
nostru, al tuturor celor care avem un cuvânt de spus. Și vă rugăm, dacă 
se poate, să obțineți mai repede avizele necesare și să facem 
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demersurile ca acești oameni să simtă că suntem aproape de ei, atât 
financiar, cât mai ales moral.      

   Bobora Mircea Flaviu: 
  Am înțeles doamna Bărbulescu, prestația dumneavoastră, 

dar vă spun că totul trebuie să fie făcut legal. 
  Bărbulescu Mariana: 
  De acord. Eu sunt în prima linie și simt pe pielea mea, de 

aceea de aceea v-am rugat. 
  Chirilă Ioan Nicolaie: 
   Și eu susțin aceste proiecte și vreau să fac o mică 

observație: vă rog să vă uitați cu ceva ani în urmă și să vedeți că au 
mai existat asocieri între consiliul județean și Spitalul Municipal 
Hunedoara, spitalul de la Petroșani și multe alte spitale. Ideea este că 
trebuie urgentat cât mai repede acest lucru, pentru că e vorba de vieți 
omenești, este vorba despre o implicare în ceea ce privește salvarea 
sau reducerea timpului în care vom ieși din această izolare și din 
această criză. Nimeni nu se aștepta la o astfel de criză, așa că haideți 
să lăsăm politicul deoparte și haideți să ne implicăm! Suntem de acord 
să respectăm legislația dar trebuie urgentat, urgentat, urgentat. 

  Bobora Mircea Flaviu: 
  Eu am înțeles și tocmai asta v-aș sugera: să lăsăm politicul 

deoparte, în situațiile în care avem astfel de probleme. 
   Vasilescu Sorin Adrian: 
  Eu sunt împotriva proiectului, dar mai mult din cauza formei; 

pentru fondul problemei, aș vrea să spun câteva cuvinte la diverse.  
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, prin apel nominal, proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a unor 
instituții din subordinea Consiliului Județean Hunedoara:    

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Au fost înregistrate 14 voturi pentru (Antal Liviu Marius, 
Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Dămian 
Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa 
Ioan Florin, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Șimon 
Ionuț Lucian, Toma Florian) și 17 voturi împotrivă (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, Petruș Adrian, 
Popa Mircea Marcel, Rus Lucian Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța 
Elena, Ștaier Ioan Dumitru, Vasilescu Sorin Adrian), astfel încât 
proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 
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II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor 
de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara 
pe anul 2020. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul negativ 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 negativ al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vreau să vă spun că la fiecare punct ați văzut care a fost 
suportul, ați văzut și studiat raportul de specialitate, precum și viza de 
nelegalitate a secretarului general al județului. Vă propun să trecem la 
vot. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, prin apel nominal, proiectul de hotărâre privind asocierea 
Consiliului Județean Hunedoara cu Spitalul Municipal Hunedoara, în 
vederea reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin finanțarea 
unor cheltuieli: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Au fost înregistrate 14 voturi pentru (Antal Liviu Marius, 
Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Dămian 
Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa 
Ioan Florin, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Șimon 
Ionuț Lucian, Toma Florian) și 17 voturi împotrivă (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, Petruș Adrian, 
Popa Mircea Marcel, Rus Lucian Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța 
Elena, Ștaier Ioan Dumitru, Vasilescu Sorin Adrian), astfel încât 
proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 
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III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea 
Consiliului Județean Hunedoara cu Spitalul Municipal Hunedoara, în 
vederea reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin finanțarea 
unor cheltuieli. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul negativ al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului.   
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă avizul 
negativ al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul negativ 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 negativ al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
      Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă repet: ați văzut și studiat raportul de specialitate, precum 
și viza de nelegalitate a secretarului general al județului. Vă propun să 
trecem la vot.  
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, prin apel nominal, proiectul de hotărâre privind asocierea 
Consiliului Județean Hunedoara cu Spitalul Municipal Hunedoara, în 
vederea reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin finanțarea 
unor cheltuieli: 
    Doamna consilier județean Dimulescu Rodica a ieșit 
temporar de pe platforma online, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 30. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Au fost înregistrate 14 voturi pentru (Antal Liviu Marius, 
Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Dămian 
Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa 
Ioan Florin, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Șimon 
Ionuț Lucian, Toma Florian) și 17 voturi împotrivă (Andronache Daniel 
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Costel, Bălănesc Doinița Maria, Bobora Mircea Flaviu, Circo Aurel 
Vasile, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Hirghiduși Ion, Hodor 
Petru, Iovănescu Alin Cosmin, Petruș Adrian, Popa Mircea Marcel, Rus 
Lucian Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, Ștaier Ioan Dumitru, 
Vasilescu Sorin Adrian), astfel încât proiectul de hotărâre nu a fost 
adoptat. 
   
 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea 
Consiliului Județean Hunedoara cu Spitalul Municipal Orăștie, în 
vederea reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin finanțarea 
unor cheltuieli. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul negativ al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului.   
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă avizul 
negativ al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă  
avizul negativ 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 negativ al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, prin apel nominal, proiectul de hotărâre privind asocierea 
Consiliului Județean Hunedoara cu Spitalul Municipal Orăștie, în 
vederea reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin finanțarea 
unor cheltuieli: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Au fost înregistrate 14 voturi pentru (Antal Liviu Marius, 
Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Dămian 
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Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa 
Ioan Florin, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Șimon 
Ionuț Lucian, Toma Florian) și 17 voturi împotrivă (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, Petruș Adrian, 
Popa Mircea Marcel, Rus Lucian Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța 
Elena, Ștaier Ioan Dumitru, Vasilescu Sorin Adrian), astfel încât 
proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 
 
 
 

 
V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea 
Consiliului Județean Hunedoara cu Spitalul Municipal Lupeni, în 
vederea reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin finanțarea 
unor cheltuieli. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul negativ Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului.   
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă avizul 
negativ al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul negativ 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 negativ al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
       Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, prin apel nominal, proiectul de hotărâre privind asocierea 
Consiliului Județean Hunedoara cu Spitalul Municipal Lupeni, în 
vederea reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin finanțarea 
unor cheltuieli: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
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- Abţineri ? 
    Au fost înregistrate 14 voturi pentru (Antal Liviu Marius, 
Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Dămian 
Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa 
Ioan Florin, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Șimon 
Ionuț Lucian, Toma Florian) și 17 voturi împotrivă (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, Petruș Adrian, 
Popa Mircea Marcel, Rus Lucian Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța 
Elena, Ștaier Ioan Dumitru, Vasilescu Sorin Adrian), astfel încât 
proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 
 
 
 
 

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea 
Consiliului Județean Hunedoara cu Spitalul Municipal Vulcan, în 
vederea reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin finanțarea 
unor cheltuieli. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul negativ al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului.   
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă avizul 
negativ al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul negativ 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 negativ al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, prin apel nominal, proiectul de hotărâre privind asocierea 
Consiliului Județean Hunedoara cu Spitalul Municipal Vulcan, în 
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vederea reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin finanțarea 
unor cheltuieli: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Au fost înregistrate 14 voturi pentru (Antal Liviu Marius, 
Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Dămian 
Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa 
Ioan Florin, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Șimon 
Ionuț Lucian, Toma Florian) și 17 voturi împotrivă (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, Petruș Adrian, 
Popa Mircea Marcel, Rus Lucian Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța 
Elena, Ștaier Ioan Dumitru, Vasilescu Sorin Adrian), astfel încât 
proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă aduc aminte de ședința din 27 aprilie, pentru ceea ce 
înseamnă rectificări în acest scop: combaterea epidemiei în unitățile 
spitalicești subordonate Consiliului Județean Hunedoara. 
    Domnule Vasilescu, vă rog! 
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    In primul rând, vreau să le spun tuturor colegilor Hristos a 
înviat! 
    Dragi colegi, problema de fond este una reală. Cele patru 
spitale sunt spitale suport COVID. In contextul în care spitalul județean 
a intrat în carantină, cazurile au fost duse, în marea lor majoritate, către 
cele patru spitale COVID. Deci necesitățile lor sunt unele reale. 
Consiliile locale nu au forța financiară pe care o are consiliul județean. 
Din cauza aceasta cred că este imperios necesar să găsim o soluție de 
a sprijini cele patru uat, pentru ca ele, la rândul lor, să poată să sprijine 
cele patru spitale. Cred că este o problemă de solidaritate să facem cât 
mai repede aceste demersuri. Vă mulțumesc! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc, domnule Vasilescu, și dumneavoastră ați 
fost alături de mine, de domnul Andronache, de domnul secretar, de 
domnul administrator, când am discutat cu domnul Tătaru, ministrul 
sănătății. Căutăm soluții și aveți foarte mare dreptate. Vă mulțumesc. 
    Toma Florian: 
  Eu aș mai dori încă o intervenție la final! Domnule 
președinte, suntem cu toții de acord că ne aflăm într-o situație de 
extremă dificultate. Desigur că Legea finanțelor publice, prin art.15, ne 
permite ca din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul consiliului 
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județean, să venim spre autoritățile publice locale aflate într-o situație 
de extremă dificultate, cu acest sprijin financiar. Propunerea noastră 
este să identificăm soluții legale, astfel încât, prin rectificarea de buget 
pe care intenționăm să o facem săptămâna viitoare, să alimentăm 
acest fond de rezervă și, pe urmă, să venim spre unitățile administrativ-
teritoriale aflate în extremă dificultate, astfel încât ele, la rândul lor, să 
poată sprijini spitalele despre care discutam în această ședință. Există 
posibilitatea legală, vă rugăm să o analizați, pentru că aceste spitale 
trebuie ajutate. 
    Spunea domnul vicepreședinte că nu este de acord cu 
forma proiectului? Se poate să nu fie de acord cu forma proiectului, dar 
aparatul administrativ era obligat prin lege să ne ofere consultanță, că 
nu om fi noi doctori în administrație publică locală, să le știm și să le 
facem pe toate perfecte. Noi am analizat din punctul de vedere al unui 
demers moral și oportun această inițiativă și aparatul propriu ar fi 
trebuit să ne ofere sprijinul logistic. 
    Ultimul lucru pe care vreau să îl aduc în atenția 
dumneavoastră: printr-o hotărâre de consiliu județean, am alocat sau 
am majorat cotizația către Salvital Hunedoara de la 7 la 10 lei/locuitor și 
am dat o destinație precisă acestor bani, adică achiziționarea de 
echipamente de protecție pentru salariații de la Salvital. Intre timp s-au 
adunat foarte multe sponsorizări și s-au realizat și alte demersuri, au 
primit suficienți bani și suficiente echipamente de protecție, dar se 
confruntă cu lipsa fondurilor pentru asigurarea salariilor. Din punctul 
nostru de vedere, se impune să modificăm această hotărâre a noastră, 
de consiliu județean, și să lăsăm la latitudinea Asociației Salvital modul 
cum folosește sumele provenite din cotizațiile pe care noi le-am stabilit, 
desigur, analizând și posibilitatea prelungirii termenului de aplicabilitate 
a acestei hotărâri până la sfârșitul anului, pentru că ea are un termen 
de aplicabilitate limitat, întins pe perioada stării de urgență. Vă 
mulțumesc, domnule președinte. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Și eu vă mulțumesc și am luat notă de ambele propuneri ale 
dumneavoastră. Domnule secretar, vă rog spuneți! 
    Dan Daniel: 
    Domnule consilier, în ce privește ultima dumneavoastră 
propunere … Am prezentat inițial că toate rectificările se fac în baza 
Decretului Președintelui României. Noi am procedat la rectificări, de la 
capitolul cultură la sănătate, pe acest decret cu combaterea pandemiei. 
Astfel a fost hotărârea, singura formă de a trece de la 7 lei, la 10 
lei/locuitor. In felul acesta, dumneavoastră ați luat hotărârea, pe text de 
act normativ și în aplicarea decretului președintelui, pentru această 
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sumă de 3 lei în plus pe locuitor. Este, la ora actuală, singura 
modalitate de a sprijini Asociația Salvital. 
    In altă ordine de idei, ca să fie foarte clar, bugetul spitalului 
județean este asigurat de la bugetul propriu al județului și de la 
bugetele locale pentru spitalele de interes județean sau local. V-am citit 
art.193 alin.1 dintr-o lege organică-cadru, Legea nr.95/2006. Ca să fie 
foarte clar, Consiliul local Deva niciodată nu a greșit când au mers cu 
finanțare spre spitalul județean. Chiar au, pe undeva, obligația să facă 
acest demers, aplicând prevederile legale de care am amintit și 
Decretul președintelui. Vă mulțumesc mult. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, vă mulțumesc! Și în încheiere vreau să vă spun că veți 
avea tot suportul pentru consultări cu aparatul propriu și vă rog să 
apelați la ei, domnule Toma și ceilalți consilieri. Am luat notă de 
amândouă propunerile dumneavoastră, care vor avea și vor îmbrăca 
forma optimă, cu respectarea legalității. 
    Vă mulțumesc pentru prezență și nu uitați de ședința 
extraordinară din 27 aprilie. 
     
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
    PREȘEDINTE, 
     Mircea Flaviu Bobora 
             SECRETAR GENERAL 
           AL JUDEȚULUI, 
        Daniel Dan 
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