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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 30 iunie 2020 

 
 
 
    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.177/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat și s-a întrunit în ședință ordinară, în sistem de 
videoconferință, în data de 30 iunie 2020, orele 11,00. 
     La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: 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, 
Chivu Cristina, 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,  
Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, Șimon Ionuț Lucian, Ștaier Ioan 
Dumitru, Toma Florian – consilieri județeni; Dan Daniel - secretarul 
general al județului. 
         Ședința este condusă de domnul președinte Bobora Mircea 
Flaviu. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Întrucât sunt prezenţi un număr de 32 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 general al județului, pentru a 
supune aprobării dumneavoastră procesul verbal încheiat în ședința 
anterioară. 
    Dan Daniel: 
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    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 12 iunie 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 proiectul 
ordinii de zi, așa cum a fost publicat: 
    1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din 
domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al 
Municipiului Deva; 
    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Lift exterior la Sanatoriul 
de Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara”; 
    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii devizului 
general pentru obiectivul de investiții  „Reamenajare spațiu expozițional 
la Galeriile de Arta FORMA Deva”; 
    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara; 
    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării 
devizului general pentru obiectivul de investiții: „Modernizare Centrul de 
Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa”; 
    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării a două 
imobile-terenuri aparținând domeniului public al Județului Hunedoara; 
    7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  
bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență 
Deva,  virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al 
bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la 
buget, pe anul 2020; 
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    8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei 
economico-militare a Județului Hunedoara; 
    9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva; 
    10. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării 
procedurilor de reziliere a Contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare în Zonele de colectare 1 Brad, 2 Hațeg, și 3 
Centru Județul Hunedoara aferente proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara” și acordarea unui mandat 
în acest sens; 
    - Intrebări, interpelări. 
    In conformitate cu prevederile art.135 alin.6 și alin.8 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, vă rog să aprobați modificarea ordinii de zi astfel: 

A. Retragerea de pe ordinea de zi a punctului 10: Proiect de 
hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a 
Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în 
Zonele de colectare 1 Brad, 2 Hațeg, și 3 Centru Județul 
Hunedoara aferente proiectului „Sistem de Management Integrat 
al Deșeurilor în Județul Hunedoara” și acordarea unui mandat în 
acest sens 

B. Suplimentarea ordinii de zi cu încă cinci proiecte de 
hotărâre: 

    - Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de 
constatare a nerealizării investiţiilor pe terenul aferent imobilului fosta 
Cazarma militară 5159 Peștișu Mare; 
    - Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului 
propriu al Județului Hunedoara  pe anul 2020; 
    - Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane Deva; 
    - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 
contract de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului 
Lupeni, pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții 
„Modernizare și reabilitare drumuri, alei și parcări, Municipiul Lupeni – 
Zona 5” , în vederea îmbunătățirii accesului la obiectivul turistic de 
interes județean Stațiunea Straja; 
    - Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare 
temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor 
sectoare de drum aparținând proprietății publice a Orașului Călan. 
      In ce privește retragerea de pe ordinea de zi a punctului 10, 
am luat în considerare faptul că trebuie să avem câteva întâlniri, cu 
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maximă rapiditate, pentru următoarele motive: 1. Nu există nici o 
motivație legală pentru a vota punerea sub monitorizare a companiei 
Brai Cătă. Sunt suficiente neplata redevenței, lipsa asigurării garanțiilor 
la utilajele pe care le au în dotare și lipsa și problemele, care nu sunt 
ale noastre, probleme legate de contractele dintre Brai Căta și 
Supercom pentru CMID. Dar, la justificările pe care le-am avut la 
punctul 10 și după o serie de intervenții ale dumneavoastră, am 
considerat că e bine să am câteva întâlniri, ca să vedem și punctul de 
vedere al celui pe care îl punem sub monitorizare și, mai ale, punctele 
de vedere ale primarilor din cele trei zone pe care le deservește Brai 
Cătă. De exemplu, pe zona Brad, din 13 uat, avem o singură hotărâre 
de consiliu local în vederea punerii sub monitorizare. In zona Hațeg, din 
11 uat, s-au dat 8 hotărâri, iar pe zona centru, din 37 s-au dat numai 
10. Consider că întâlnirile cu toți cei implicați în această decizie trebuie 
să fie făcute și înaintate sub formă de raport consiliului județean. De 
aceea, vă propun să avem o ședință extraordinară în data de 9 iulie. 
Până, atunci, eu o să-mi fac program ca să port toate aceste discuții. 
Pentru că v-am repetat: nu există motivații legale să nu îi introducem în 
monitorizare, nu în reziliere de contract. Monitorizarea înseamnă 90 de 
zile plus 30, dar vrem să facem pașii în așa fel încât fiecare parte din 
acest mecanism de sistem integrat de management al deșeurilor să-și 
poată spune punctul de vedere.  
    V-am dat suplimentar explicații, ca să știți de ce am 
considerat rațional să retrag de pe ordinea de zi acest punct, iar 
celelalte puncte suplimentare propuse pentru ordinea de zi le aveți, așa 
că supun la vot proiectul ordinii de zi astfel modificat: 
    Intrucât s-a conectat și domnul consilier județean Rus 
Lucian Ioan, numărul consilierilor prezenți în continuare este 33. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (33). 
 
    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 
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care sunt formulate amendamente sau care necesită dezbateri. Vă 
mulțumesc. 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind trecerea unui 
imobil din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al 
Municipiului 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 trecerea unui imobil din domeniul 
public al Județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Deva: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 

 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Lift exterior 
la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Județul 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 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 indicatorilor tehnico-
economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 
(DALI) pentru obiectivul de investiții „Lift exterior la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 

 
III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii 
devizului general pentru obiectivul de investiții „Reamenajare spațiu 
expozițional la Galeriile de Arta FORMA 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. 
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    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 revizuirii devizului general 
pentru obiectivul de investiții „Reamenajare spațiu expozițional la 
Galeriile de Arta FORMA Deva”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului 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 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 organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 
 

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții: 
„Modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa”. 
    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 actualizării devizului general 
pentru obiectivul de investiții: „Modernizare Centrul de Îngrijire și 
Asistență nr.1 Păclișa”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 

 
 
 

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
comasării a două imobile - terenuri aparținând domeniului public al 
Județului 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 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 comasării a două imobile-
terenuri aparținând domeniului public al Județului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de 
Urgență Deva,  virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al 
bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la 
buget, pe 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, 
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.    
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva,  virările de 
credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2020: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 
 

VIII. 
 

     Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Monografiei economico-militare a Județului 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.    
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-
militare a Județului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 
 

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-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, 
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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 statului de funcții al 
Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 
 
 
 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
procesului verbal de constatare a nerealizării investiţiilor pe terenul 
aferent imobilului fosta Cazarma militară 5159 Peștișu Mare. 
     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 



12 
 

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 procesului verbal de 
constatare a nerealizării investiţiilor pe terenul aferent imobilului fosta 
Cazarma militară 5159 Peștișu Mare: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 
 

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  
rectificării 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 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: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 

 
 

XII. 
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    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane 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 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 bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane Deva: 
    Domnul consilier județean Mutulescu Marius nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 32. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
XIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de asociere între Județul Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local 
al Municipiului Lupeni, pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de 
investiții „Modernizare și reabilitare drumuri, alei și parcări, Municipiul 
Lupeni – Zona 5”, în vederea îmbunătățirii accesului la obiectivul turistic 
de interes județean Stațiunea Straja. 
    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 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. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională.   
    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 încheierii unui contract de 
asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și 
Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni, pentru 
realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare 
drumuri, alei și parcări, Municipiul Lupeni – Zona 5”, în vederea 
îmbunătățirii accesului la obiectivul turistic de interes județean 
Stațiunea Straja: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 

 
XIV. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea de 
preluare temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a 
unor sectoare de drum aparținând proprietății publice a Orașului Călan. 
    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 proiectul de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor sectoare de drum 
aparținând proprietății publice a Orașului Călan: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
 
 
 

 
x 

Întrebări și interpelări 
 

    Toma Florian: 
      Domnule președinte, aș avea și eu câteva intervenții la 
finalul ședinței de astăzi. In ședința din luna aprilie solicitam consiliului 
județean să identifice o soluție cu privire la reparații la o porțiune de 
drum dintre DN66 Lunca -  str.Anton Pann, Cuza Vodă și Cărbunelui 
din Petroșani, porțiune de drum care asigură accesul la stația de 
sortare construită prin programul de investiții a Centrului de la Bîrcea 
Mare, din fonduri de la consiliul județean și din fonduri europene. La 
vremea respectivă, sigur, dialogul meu cu un alt reprezentant al 
executivului a fost unul lipsit de consistență, de idei și de rezultate; dar, 
din procesul verbal încheiat la 30 aprilie 2020, aș vrea să-mi permiteți 
să vă citez pe dumneavoastră, domnule președinte Bobora, care ați 
spus așa: „Domnule Toma am înțeles și v-am spus că, pe lege, suntem 
deschiși la orice dialog pe tema asta”. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Atâta timp cât este legal. 
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    Toma Florian: 
    Da. Am citat ceea ce dumneavoastră ați afirmat atunci. 
Revenind la ședința de astăzi, la debutul ședinței, secretarul general al 
județului ne asigura că toate proiectele de hotărâre - și sunt convins de 
acest lucru – îndeplinesc condițiile de legalitate. Prin votul nostru, al 
consilierilor județeni, am adoptat cele două proiecte de hotărâre – 
hotărârea deja 126 și 127 – care fac trimitere la situații similare cu ceea 
ce v-am solicitat la vremea respectivă. Deci, iată, domnule președinte, 
căile legale au fost identificate de către executiv și au fost puse în 
practică prin cele două proiecte de hotărâre pe care tocmai le-am votat. 
O cale legală se referă la art.22 și 221 alin.3 din Ordonanța privind 
regimul drumurilor, care permite preluarea temporară în administrarea 
consiliului județean a unei porțiuni de drum, iar cealaltă cale legală este 
cea prevăzută în Legea finanțelor publice la art.35 alin.1 – colaborarea 
sau asocierea pentru lucrări sau servicii de interes public și, desigur, 
articolul invocat de dumneavoastră: art.73 alin.7 din Codul 
administrativ, care, de asemenea, permite asocierea unităților 
administrativ-teritoriale pentru promovarea unor interese comune. 
Așadar, domnule președinte, ați demonstrat că există cadru legal în 
ceea ce v-am solicitat la vremea respectivă și, dacă există voință din 
partea executivului, poate fi realizat într-un cadru legal. 
    Așadar, domnule președinte, Consiliul local și Primăria 
Petroșani v-a înaintat o adresă care va ajunge la dumneavoastră, 
probabil în cursul zilei de astăzi, dacă nu a și ajuns, prin care solicită 
preluarea temporară în administrarea consiliului județean, în vederea 
reabilitării prin asfaltare, a unor tronsoane din porțiunea de drum 
amintită mai înainte. Ați identificat calea legală, există solicitarea din 
partea primăriei și solicităm și noi, domnule președinte, să dați curs 
acestei solicitări. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc, domnule Toma, dar aș vrea să menționez 
că: 1 – solicitarea din partea primăriei, care era normal să fie făcută, va 
ajunge astăzi și 2 – din punct de vedere al legalității, l-aș ruga să 
intervină pe domnul Dan Daniel, secretarul general al județului, ca să 
vă dea câteva explicații. 
    Avram Costel: 
    Domnule președinte, înainte de a interveni domnul Dan 
Daniel, aș vrea eu să intervin. Am fost vizat și vreau să-i spun domnului 
Toma două probleme. 
    Toma Florian: 
    Eu nu am rostit nume și nu am vizat pe nimeni. 
    Avram Costel: 
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    1 - Asocierea care a fost făcută astăzi la Lupeni a fost 
posibilă datorită faptului că acest obiectiv este inclus în Strategia de 
dezvoltare a județului, aprobată în ședința extraordinară de luna 
aceasta. Calea legală asta este. Uitați-vă, domnule Toma, că acolo 
spune că parcarea este obiectiv de interes județean. 
    2 –  Referitor la drumurile pe care le-am luat de la Călan, 
dacă este să mă iau după dumneavoastră, ar fi trebuit să nici nu le 
luăm. Dar să nu uitați că acolo este un obiectiv de investiție al 
consiliului județean - și mă refer la drumul Hunedoara-Călan. Dar 
atenție: constructorul nu are nici o legătură cu faptul că noi preluăm 
acest drum, fiindcă în autorizația de construire și în rutele alternative pe 
care le-a dat constructorul nu este această rută. Am preluat această 
rută și datorită faptului că Orașul Călan nu mai are nici spital. Este rută 
alternativă și cea mai ușoară pentru a deservi atât ISU, cât și 
Ambulanța și este vorba de salvare de vieți omenești. Eu cred că 
salvarea de vieți omenești nu are nici un preț.  
    Toma Florian: 
    Domnule Avram, eu nu v-am cerut justificări. 
    Avram Costel: 
    Iar Consiliul Județean Hunedoara, domnule Toma, nu poate 
repara drumurile domnului Tiberiu Iacob Ridzi. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc mult! Domnule Toma, răspunsul e așa, că eu 
asta am intenționat să fac: nimeni nu poate prelua un drum sau să nu 
preia un drum în nume personal; preluare sau nepreluarea o facem noi, 
consilierii consiliului județean. 2 – vizat în toată treaba asta e unul 
singur  - și anume eu – căruia, în modul cel mai normal cu putință, mi 
se adresează Primăria Municipiului Petroșani. Sunteți de acord până 
acum? 
    Toma Florian: 
    Până acum, da! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    și, nu în ultimul rând, lăsați-l și pe cel care răspunde de 
partea de legalitate să vă dea o explicație, așa cum am vrut-o de la 
început. Vă rog, domnule secretar! 
    Dan Daniel: 
    În situația Primăriei Petroșani ce vreau să scot în evidență? 
Se punea în discuție că un operator de gunoi are mașini de transport 
supratonate, cu care circulă pe acel drum și îl degradează. In condiția 
asta, dacă are avizele să circule pe acolo sau circulă în condiții nu 
tocmai corecte, are obligația să aducă drumul în situația inițială. Nu 
este corect ca primăria sau consiliul județean să repare ce strică un 
operator economic. Este total alt motiv pentru care avem în această 
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hotărâre; din documentele și discuțiile de atunci se punea problema să 
intervină o autoritate publică – primăria sau consiliul județean – ca să 
repare ce strică un operator economic cu mașini supratonate, care nu 
circulă în condiții tocmai corecte. Este total altă situație. In condiția de 
acum nu se pune problema în acest mod. Orice operator care 
exploatează un drum, dacă o face în condiții legale, nu are nici un fel 
de problemă; dacă nu are condiții legale, circulă într-o convenție sau 
într-un contract cu acea primărie sau, în cazul nostru, cu consiliul 
județean. Asta este diferența foarte clară de actul normativ și situația 
de atunci și de acum. Mulțumesc! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Și eu vă mulțumesc. Domnule Toma, mai e un lucru pe care 
trebuie să-l menționez, înainte de a vă da cuvântul. 1 - Eu nu mi-aș dori 
să existe vreun uat care să poată să gândească că nu e tratat în 
același mod în care sunt tratate toate uat județului Hunedoara. 2 – ați 
spus că astăzi vine solicitarea de la Petroșani. O să vedeți și soluția; în 
ședința extraordinară în care vom discuta și problema legată de 
colectorul de deșeuri BraiCătă vă voi da și răspunsul cu soluția pe care 
o găsim pentru treaba asta. 
    Toma Florian: 
    Domnule președinte, nu aș vrea să mai insist prea mult 
asupra acestui subiect, doar să concluzionez cu ceea ce domnul 
administrator public spunea. Și obiectivul stația de sortare de la 
Petroșani reprezintă un obiectiv de interes județean, pentru că a fost 
construit în cadrul unui proiect la nivel de județ, iar construcția acestui 
deponeu ecologic nu putem să spunem că nu se află în strategia de 
dezvoltare a județului. Era normal să existe în strategia de dezvoltare a 
județului și colectarea selectivă a gunoiului și construirea stațiilor de 
sortare și transfer. Nu mai insist asupra acestui lucru, m-am oprit aici.  
    Vreau să merg mai departe, dar nu pot trece peste această 
activitate de colectare a deșeurilor. Am cerut de nenumărate ori să 
găsim o soluție și să reparăm porțiunea de drum care asigură accesul 
la deponeu, respectiv peste pasajul de cale ferată De la Băcia. După 
ploile acestea care s-au produs în ultima perioadă, efectiv nu se mai 
putea parcurge distanța respectivă, care nu este una mare, este una de 
sute de metri. 
    Și aș mai dori să am o ultimă intervenție, legată tot de 
precipitațiile acestea puternice. In urma ploilor abundente, ne-am lovit 
de următoarea situație: în zona localității Tîmpa, comuna Băcia, 
sistemul de colectare a apei menajere este prost gândit, prost executat 
și se produce refularea apei menajere, în momentul în care 
precipitațiile sunt mai abundente. Aș avea nevoie ca domnul director de 
la ApaProd, care este specialist – noi nu suntem – să vină și să ne 



19 
 

propună o soluție. Această situație se repetă an de an, primăvară de 
primăvară, toamnă de toamnă și creează un disconfort localnicilor. Dar 
mai mult decât atât, știm cu toții că în parlament există o lege a 
mirosurilor, iar cel care administrează acest sistem de alimentare cu 
apă și canalizare este ApaProd. Și, cu siguranță, vor exista solicitări de 
sancționare a operatorului, pentru că este o situație care nu poate 
continua.  
    De asemenea, s-au făcut investiții de către ApaProd, pentru 
alimentarea cu apă a unor localități mai mici: Totia, Totia Mică. 
Sistemul de alimentare cu apă este prost gândit, este nefuncțional, în 
ideea că nu asigură apa potabilă celor pentru care a fost gândit. In 
Totia Mică, la robinet nu curge apă potabilă, deși sistemul este dat în 
funcțiune. Și, desigur, vor mai exista și alte probleme, în momentul în 
care se va da în funcțiune sistemul de colectare a apelor menajere, 
pentru că, în opinia mea, este unul extrem de complicat gândit și 
realizat, în sensul că se face o colectare la partea din amonte în aval, 
după care, prin stația de pompare, pe o altă conductă, se retransmite în 
amonte. Domnul director ar trebui să vină la o discuție. Sunt soluții 
tehnice și nu putem să le dăm noi, consilierii județeni; dar sunt servicii 
de utilitate publică pe care trebuie să le asigurăm oamenilor și trebuie 
să fim atenți cu aceste lucruri. Pentru că sunt investiții care au costat 
județul și au costat comunitățile locale milioane de euro. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, mulțumesc. Mi-am notat problemele. 
    Avram Costel: 
    Domnule președinte, aș vrea să intervin și îi voi spune 
domnului Toma că nu știu când a fost ultima dată pe drumul acela de la 
Băcia, dar eu am fost săptămâna trecută, împreună cu domnul Felciuc 
și cu șeful Serviciului administrare drumuri. Deja s-a început lucrul în 
zonă, s-au făcut măsurători și problema aceasta se va rezolva.  
    Toma Florian: 
    Domnule administrator, vorbiți cu persoana nepotrivită. Eu 
sunt în fiecare zi câte șase ore acolo, pentru că acolo lucrez și e 
porțiunea de cale ferată pe care eu o întrețin. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
      Domnule Toma, știți foarte bine că, de câte ori s-a ridicat 
problema, am făcut reparații care nu au fost de durată, pentru că au 
fost reparații de umplutură. Acum o să le facem de durată.  
    Avram Costel: 
    Domnule Toma, eu cred că ar trebui să discutați cu 
primarul, să vedeți că s-au găsit soluții și acest lucru se va rezolva. 
Altceva vreau eu să vă mai spun la toți consilierii județeni, ca să știți. 
După viitura care a avut loc vineri în Valea Jiului, există un pericol la 
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aprovizionarea cu apă în vale. De ce? De la Valea de Pești la Uricani, 
magistrala este compusă din două fire. Firul unu, pe o distanță de 60 
de metri, a fost luat de ape. Până când s-a ajuns la Uricani și s-a închis 
vana, apa murdară a mers pe toată magistrala, până la Petroșani. În 
Lupeni au stat oamenii 48 de ore fără apă, fiindcă nu exista apă, în 
Vulcan și Uricani la fel, iar sâmbătă și duminică au stat cei de la 
Petroșani.  
    In concluzie,  din cauza faptului că s-a rupt un fir de apă, nu 
există cantitatea de apă necesară pentru ca până la capăt de linie – mă 
refer la Petroșani – să aprovizionăm toți cetățenii. Chiar dacă în 
Petroșani, în Aeroport, au două surse de apă - Valea de Pești și 
Zănoaga – amândouă fiind surse de suprafață, din cauza intemperiilor, 
nu a fost apă. Un singur lucru vă spun: vinovat este Costel Avram, 
chiar dacă ar fi acasă, în Moldova. Mulțumesc. 
    Toma Florian: 
    Domnule administrator public, Totia nu este alimentată de 
ApaServ, ci de ApaProd. 
    Ivăniși Maria: 
    Domnule președinte, eu aș dori să mulțumesc conducerii 
consiliului județean și colegilor consilieri județeni pentru aprobarea 
asocierii dintre Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni 
pentru modernizarea drumului către Straja și realizarea unor parcări. 
Aprobarea acestui obiectiv de interes județean aduce o contribuție 
importantă la dezvoltarea turismului în stațiunea Straja, stațiune de 
interes județean, dar și național. Intrucât turismul reprezintă o 
alternativă la minerit, atât cât se poate, aceasta este o contribuție 
importantă pentru atragerea de fonduri, dezvoltarea Văii Jiului, crearea 
de locuri de muncă, având în vedere că mineritul cunoaște, de ceva 
vreme, o restrângere importantă a numărului locurilor de muncă și a 
activități. Vă mulțumesc mult! 
    Dămian Dana: 
    Domnule președinte, aș vrea să intervin și eu! Pentru că 
dumneavoastră poate că nu cunoașteți situația în care a fost realizat 
centrul acesta de sortare de la Petroșani, aș vrea să readuc din 
memorie momentul în care, din toate uat din Valea Jiului, doar 
Municipiul Petroșani a acceptat ca pe teritoriul său să se realizeze 
această lucrare de investiție. Domnul administrator public știe foarte 
bine, pentru că – împreună cu fostul președinte – a venit de 
nenumărate ori în Valea Jiului, pentru a găsi o uat care să fie de acord 
cu această investiție. 
    Această investiție deservește toată Valea Jiului, Bănița și 
Baru Mare. Deci drumul care duce la acest obiectiv nu este numai al 
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municipiului Petroșani, el deservește toate aceste localități din Valea 
Jiului, inclusiv cele două comune: Bănița și Baru Mare.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Mulțumesc, doamna Dămian. Să știți că am fost implicat în 
toată treaba asta și știu că deservește toată Valea. 
    Dămian Dana: 
    Aș vrea să vă mai spun că e păcat și că, atunci când te vezi 
cu sacii în căruță și ți-ai rezolvat problema, trebuie să fii totuși alături de 
cetățenii Văii Jiului și de cei din zonă și să ne gândim că sunt clădiri 
vechi, inclusiv clădirea în care funcționează ApaServ, și – probabil din 
cauza tonajului – deja are fisuri, care nu se cunosc încă, dar în timp se 
vor agrava. Deci să avem grijă de acești cetățeni. 
    A doua problemă este legată de alimentarea cu apă și de 
lucrările la investițiile de alimentare cu apă și canalizare, care au 
produs neplăceri cetățenilor din zonă. Aș dori să primesc – eventual o 
să cer acest lucru și în scris – graficul de lucrări, pentru a-l aduce la 
cunoștința cetățenilor din municipiul Petroșani.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Bine, doamna consilier. Mulțumesc mult! 
    Felciuc Eduard: 
    Domnule președinte, eu o să fiu un pic mai scurt. Mă bucur 
că v-ați gândit să încercăm prima dată să cerem părerea primarilor, că 
ați văzut și dumneavoastră câte hotărâri de consiliu local s-au dat pe 
toate cele trei zone, să facem o analiză și să încercăm să construim, nu 
să mergem pe monitorizare prima dată.  
    In al doilea rând, în ședința extraordinară cred că ar fi 
oportun să introducem și restul pachetului pe Ordonanța 74, că am 
introdus doar regulamentul, care nu este de ajuns. 
    Referitor la drumurile de acces, domnule Toma, am fost și 
eu personal acolo, inclusiv cu domnul Costel Avram și cu constructorul, 
și eu cred că se va rezolva problema acelei porțiuni de drum. Până la 
urmă, așa ar fi normal. Iar referitor la drumul din Petroșani, care dă 
acces la stația de sortare și stația de transfer, din păcate, cred că ar 
trebui să fiu de acord cu domnul secretar. In condițiile în care drumul 
este stricat din cauza operatorului, acesta ar trebui să suporte costurile 
reparațiilor. Nu știu exact care este situația, e din cauza operatorului 
sau drumul este stricat și din alte motive. Mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Faptul că ești de acord cu domnul secretar nu e din păcate! 
E o realitate obiectivă că, dacă cineva are o idee care poate să ducă la 
îmbunătățirea lucrurilor, ea trebuie luată în considerare, indiferent a cui 
este. 
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
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    Am a vă aduce la cunoștință câteva lucruri foarte urgente și 
importante. Aș vrea să încep cu drumurile. Este vorba de drumul 
județean 687N, cel care duce către Bunila. In urma ploilor, au fost 
colmatate porțiuni de drum, unde trebuie intervenit cu pietriș și tasat, 
pentru că altfel nu o să se mai poată circula pe el. Pe drumul 
Hunedoara-Teliuc este nevoie să se intervină cu plombe pentru a 
astupa gropile care au apărut și sunt destul de mari. Mai este drumul 
ce face ramificația spre Lunca Cernii, cel de la coada barajului spre 
Toplița. De patru ani de zile, în acea porțiune nu s-a plombat nici o 
groapă. Sunt atâtea gropi, încât nu ai pe unde să mai mergi cu mașina. 
    Din cauza ploilor din ultima perioadă, pe drumul care a fost 
făcut pe fonduri europene între Toplița și Lunca Cernii, au apărut o 
grămadă de aluviuni. Se circulă pe un singur sens. Primarul de la 
Lunca Cernii a fost nevoit să intervină cu utilajul propriu, pentru a 
debloca o bandă de circulație, ca să se poată circula spre Lunca Cernii. 
Am rugămintea să interveniți, pentru că sunt ferm convins că vi s-au 
adus la cunoștință aceste lucruri. Să se intervină cât mai repede 
posibil, că știu că au fost și de la compartimentul tehnic. Sunt acele 
aluviuni care nu sunt semnalizate, nu este pusă placă acolo. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, știu că și acum sunt pe drumuri cei de la 
compartimentul tehnic. 
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
    Foarte bine, mă bucur. Domnule președinte, știu că sunteți 
din zonă și am fost și împreună acolo. S-a reușit la Bunila și la Toplița 
asfaltarea, prin fonduri proprii și europene, a unor drumuri care străbat 
munții. Din păcate, noi, consiliul județean, nu reușim să facem 
practicabil drumul până la cele două drumuri, făcute de către comune. 
Este neconvenabil și rușinos că nu reușim să ținem pasul. Vă rog să 
faceți tot ce este posibil, pentru a interveni pe aceste drumuri. Este un 
semnal de alarmă pe care îl tot trag de vreo câteva luni.  
    Deplasarea pe drumul dinspre Hunedoara spre Sîntuhalm 
este destul de anevoioasă și de greoaie. Drumul dinspre Hunedoara 
spre Călan, care este în reparații, toată lumea îl evită, pentru că se 
lucrează și asta este de înțeles. Și mai rămâne o variantă: de la 
Hășdat, drumul care face legătura către Hațeg și se ajunge la Prislop. 
Domnule președinte, sunt trei locații – vă stau la dispoziție, 
dumneavoastră și compartimentului de specialitate – dacă nu se 
intervine, acolo vor avea loc accidente foarte periculoase, deoarece 
drumul este surpat chiar pe banda din mijloc. Se poate răsturna în orice 
moment un autoturism sau chiar și un autocar. Sunt trei locuri. Unul 
este chiar la urcare, îi zice acolo „Stâna lui Ștefan” și mai există încă 
două sau trei locuri la fel, unde drumul a fugit cu terasament cu tot, 
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înainte de a coborî spre Hațeg. Am marea rugăminte să se intervină 
urgent pe aceste drumuri, cât de repede se poate. Iată că Hunedoara 
la ora actuală este izolată în ceea ce privește transportul rutier.  
    Fac referire încă o dată la drumul care duce la Furnalul de 
la Govăjdie. Am fost împreună și chiar s-au luat unele măsuri și s-au 
făcut anii trecuți ceva lucrări, asfaltări. Din păcate, la ora actuală, 
drumul fiind vechi și nu mai rezistă, au apărut gropi așa de multe și de 
adânci, încât afectează inclusiv turismul. Pentru că trebuie să 
recunoaștem, avem obiective turistice importante, unde ne vin în vizită 
foarte mulți oameni. Dacă nici acum – suntem în luna iulie, la jumătatea 
anului și la jumătatea verii – nu reușim să ne implicăm și să intervenim 
asupra acestor drumuri, ne vor aduce critici, ne vor aduce inclusiv 
dezavantaje economice și multe altele.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Am înțeles, domnule Chirilă, și vă promit că – după ce 
semnez mapele – o să merg pe drumurile acestea. 
    Popa Mircea Marcel: 
    Domnule președinte, vreau să-l rog ceva pe domnul Chirilă. 
Domnule Chirilă, rugați-l pe domnul Orban și guvernul să dea o 
ordonanță de urgență ca să sisteze ploile și atunci rezolvăm. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Eu nu am vrut să intru nici în detalii, nici să explic că 
bugetul anual e cu 120 milioane mai mic … 
    Toma Florian: 
     Se poate rezolva. Când mai apare la Realitatea TV domnul 
Dragnea, spuneți-i să facă și apelul ăsta! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule Chirilă, am înțeles. Mai are cineva ceva de spus? 
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
      Mai am lucruri foarte importante, vă rog. Referitor la 
Furnalul de la Govăjdie, dacă nu urgentăm, vom avea o simplă placă în 
care spunem: aici a fost furnalul de la Govăjdie. Credeți-mă! 
     Și mai intervin cu o ultimă problemă nedorită. Mă refer la 
clădirea de ucenicie din Hunedoara, fostul bloc al personalului, prin 
care 70% din locuitorii municipiului Hunedoara au călcat, fie la 
angajare, fie la instruiri, fie cu alte ocazii. Este o clădire istorică și v-aș 
ruga, în limita legalității și posibilităților, să ne implicăm și noi, consiliul 
județean, în a reface această clădire de o însemnătate istorică și 
emoțională pentru municipiul Hunedoara. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Bine. Mulțumesc, domnule Chirilă! 
    Socaci Andrei: 
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    Referitor la ce a spus domnul consilier Toma cu privire la 
apa potabilă din localitatea Toplița, vreau să-l asigur că ApaProd 
furnizează doar apă potabilă în rețelele pe care le administrează. Are 
trei rețele cu caracter de apă potabilă și apa este verificată zilnic. 
Această informație este falsă și vă rog să nu veniți cu astfel de 
informații și să dezinformați populația că ApaProd furnizează apă 
nepotabilă în rețelele avizate cu caracter de apă potabilă. 
    Toma Florian: 
    Ați participat la ședința asta? Eu nu am vorbit de așa ceva 
și nicidecum de Toplița! 
    Socaci Andrei: 
    De Totia, mă scuzați! Ați spus că la Totia apa este 
nepotabilă. 
    Toma Florian: 
    Că nu ajunge apa potabilă! 
    Socaci Andrei: 
    La robinet este apă potabilă. 
    Toma Florian: 
    Nu este apă la robinet astăzi! 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Stimați colegi, vă anunț că cei patru ani de mandat s-au 
terminat. De mâine începe un mandat de patru luni. Haideți să nu ne 
mai certăm, că nu are rost! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu ne certăm. E vorba că fiecare trebuie să-și spună 
punctul de vedere. Dar mi-am notat, domnule Toma, mi-am notat și 
faptul că ați vorbit de Totia și Totia mică și ați vorbit de debitul de apă, 
care nu ajunge până acolo. Am înțeles. 
    Felciuc Eduard: 
    Domnule președinte, încă o chestiune scurtă! Am 
rugămintea să urgentați predarea CMID către ADI. Monitorizarea. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule consilier, o să urgentăm toate lucrurile care sunt 
legate de sistemul de management integrat al deșeurilor care, repet, 
funcționează în șapte județe din țară, unul din ele fiind Hunedoara. 
    Mult succes la toată lumea! 
 
    Chirilă Ioan Nicolae: 
    Domnule președinte, dacă ieșiți în teren, vă stau la 
dispoziție, dacă aveți nevoie de mine. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Am înțeles, domnule consilier. 
    Vă mulțumesc pentru prezență! 
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    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
    PRESEDINTE, 
        Mircea Flaviu Bobora 
         SECRETAR GENERAL  
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