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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 12 iunie 2020 
 
 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara nr.161/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară, în sistem de 
videoconferință, în data de 12 iunie 2020, orele 1100. 
    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, 
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, Rus 
Lucian Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, Șimon Ionuț Lucian, 
Ștaier Ioan Dumitru, Toma Florian. – consilieri județeni; Dan Daniel – 
secretarul general al județului . 
    Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni Oprișa Ioan 
Florin și Pârvan Ilie.  
    Ședința este condusă de domnul președinte Bobora Mircea 
Flaviu. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Intrucât sunt prezenţi online un număr de 31 consilieri, 
potrivit art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, ședința este legal constituită.  
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    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
supune aprobării dumneavoastră procesul verbal încheiat în ședința 
anterioară. 
    Dan Daniel: 
    In conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința 
ordinară din data de 29 mai 2020: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 
 
 
 

x 
 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint următorul 
proiect al ordinii de zi: 
    1. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente 
financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Deva; 
    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
propriu al Județului Hunedoara  pe anul 2020; 
    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, ale unor instituţii aflate 
în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara; 
    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii 
juridice specializate, de asistență și reprezentare  a intereselor Unității 
Administrativ Teritoriale – Județul Hunedoara, în justiție; 
    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de 
parteneriat cu privire la proiectul ”Creșterea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID – 19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Deva” în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 – 
2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 
    In conformitate cu prevederile art.135 alin.8 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, vă rog 
să aprobați suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de 
hotărâre: 
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    6. Proiect de hotărâre privind actualizarea portofoliului de 
proiecte din cadrul ”Planului de dezvoltare a Județului Hunedoara 2014 
- 2020”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.131/2017. 
   Toma Florian: 
    Domnule președinte, înainte de a vota proiectul ordinii de zi, 
aș avea o intervenție.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă rog, domnule consilier! 
    Toma Florian: 
    Domnule președinte, din motive de oportunitate – repet: 
oportunitate! - și nu de legalitate, grupul de consilieri județeni PNL 
solicită să retrageți de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre de la 
punctul 4, privind achiziția de servicii juridice. Proiectul respectiv se 
referă la achiziția de servicii juridice într-o speță care privește anularea 
a două acte administrative emise de Consiliul Județean Hunedoara. Ori  
avizul de legalitate pentru cele două acte este dat de juriștii din consiliul 
județean și considerăm că nu este nevoie de angajarea unei case de 
avocatură sau a unui avocat profesionist pentru a argumenta în 
instanță legalitatea sau procedura legală prin care dispozițiile 
președintelui Consiliului județean Hunedoara sau hotărârile Consiliului 
Județean Hunedoara au fost adoptate. Din acest motiv, solicităm 
retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre, întrucât 
cealaltă speță, respectiv cea de la Înalta Curte de Casație și Justiție, 
fiind o speță care se referă la corecții financiare, și în opinia noastră are 
nevoie de o apărare mult mai puternică în instanță, pentru că este 
vorba de bani, pe care s-ar putea ca noi, Consiliul Județean 
Hunedoara, să fim obligați să-i plătim. Și atunci, acest proiect de 
hotărâre va trebui reluat, reanalizat și aprobat într-o altă ședință, pentru 
că nu are rost să angajăm o casă de avocatură într-un litigiu care, 
parțial, pare un litigiu de muncă, chiar dacă el vizează anularea a două 
acte administrative. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, vă mulțumesc! Nu e un litigiu de muncă. O să fac un 
lucru care e legal, pentru că dumneavoastră vorbeați de oportunitate, 
nu de legalitate, iar proiectul ordinii de zi pentru ședința consiliului 
județean rămâne așa cum vi l-am transmis. Nu retrag acest proiect de 
hotărâre de pe ordinea de zi, dar aș vrea să dau cuvântul secretarului 
general, pentru câteva precizări. 
    Dan Daniel: 
    Dacă-mi permiteți, pe cauza nr.1, unde vorbim de corecții 
financiare, pe scurt avem o corecție de 649.000. Asta e valoarea 
creanței. Ni se reproșează că în această corecție am fi încălcat niște 
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proceduri, proceduri care atrag niște prejudicii la bugetul Uniunii 
Europene. Se prevalează foarte mult de niște cauze în apărare de la 
Comisia Europeană, ceea ce presupune evident o specializare când 
vorbim de bugetul Uniunii Europene și de Comisia Europeană. Ne 
judecăm la Înalta Curte de Casație și Justiție. Precizez că pe fond, la 
Curtea de Apel, am câștigat cauza, dar pentru că-s prevăzute niște 
spețe foarte complicate, considerăm că trebuie să ne apărăm acolo cu 
un avocat specializat pe acest domeniu. 
    In ce privește a doua cauză, scot în evidență că critica nr.1 
a dosarului este faptul că s-a încălcat art.61 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului, art.47 din Carta Fundamentală a Uniunii Europene. 
S-a prevalat în apărare recursul formulat, jurisprudență de la Curtea 
Europeană de Justiție, jurisprudență care duce în altă direcție, la 
Cartea Europeană a Drepturilor Omului. Iarăși vorbim de o specializare 
în acest domeniu, cunoaștem că se impune chiar o specializare pe 
dreptul european. Aceasta este apărarea, aceasta este critica; critica 
este în special cu privire la modul cum a judecat instanța de fond. 
Precizez că în instanța de fond am câștigat. Nu avem critici de 
legalitate a actelor administrative și nu e un litigiu de muncă; avem 
critici, așa cum v-am spus, pe aceste prevederi ale Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, motiv pentru care este corect să avem și aici un 
avocat specializat pe acest domeniu. 
    Ceea ce v-am prezentat apare și în raportul de specialitate, 
motiv pentru care considerăm că este oportun să avem avocați 
specializați, iar în ce privește legalitatea se vede clar că putem avea 
servicii juridice specializate, ca să fim apărați cum trebuie. Mai mult 
decât atât, precizez foarte clar: consilierii juridici la aceste cauze, la 
toate cauzele, participă. Participă și apără ceea ce am povestit de acte 
administrative. Dar pe acest domeniu, compartiment și critici care sunt 
formulate, mergem pe acest serviciu specializat, cu aprobarea 
dumneavoastră. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc mult și vă propun să trecem la aprobarea 
ordinii de zi! 
    Toma Florian: 
    Domnule președinte, grupul consilierilor județeni PNL va 
vota pentru ordinea de zi; nu are rost să pierdem timp. Vom vota 
împotriva punctului 4. 
    Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu suplimentarea 
propusă: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 
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    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (31). 
    Dan Daniel: 
    Vă informăm că toate proiectele de hotărâre ce vor fi 
supuse votului dumneavoastră v-au fost puse la dispoziție împreună cu 
referatele de aprobare, rapoartele de specialitate ale compartimentelor 
de resort și însoțite de avizele comisiilor de specialitate, în conformitate 
cu dispozițiile art.136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Proiectele de hotărâre din ordinea de zi vor fi supuse votului 
dumneavoastră în ansamblul lor, cu excepția eventuală a unui articol în 
care sunt formulate amendamente sau care necesită dezbateri. Vă 
mulțumesc. 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea de 
stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Dimulescu Rodica 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.   
    Toma Florian: 
    Domnule președinte, am o scurtă intervenție, care să 
rămână consemnată în procesul verbal, nu mai intrăm în dezbateri și în 
discuții. Este o solicitare care nu cred că a fost încă soluționată, nu am 
primit mail-ul respectiv.  Domnul colonel Vlase Constantin face trimitere 
în nota de fundamentare la un borderou anexă, în care sunt 
nominalizate persoanele care în luna aprilie au desfășurat activitatea 
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încazarmate în unitatea spitalicească. Am dori să ni se transmită 
această anexă, astfel încât să vedem și noi care sunt persoanele care 
vor beneficia de aceste stimulente. De asemenea, ne susținem și ne 
menținem opinia că ați suprapus, prin acest proiect, două lucruri 
distincte, care nu au legătură între ele, adică recunoașterea socială și 
recompensarea activității unor oameni care au avut o activitate 
deosebită în perioada pandemiei, cu o recompensare financiară în 
viitor a unui manager care poate va câștiga examenul sau nu-l va 
câștiga, dar știm cu siguranță că va beneficia de stimulente financiare 
lunare, pe când cei care au muncit și au rămas în spital vor primi 
aceste stimulente în sumă fixă, o singură dată. 
    Am discutat în comisie, domnule președinte, și solicităm 
această listă sub semnătura domnului colonel Vlase, astfel încât să 
cunoaștem nominal persoanele respective.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Veți primi lista, dar repet ceea ce am spus și la comisie: 
managementul spitalului județean, în condițiile stării de alertă, merită să 
fie recompensat pentru munca pe care o face. 
    Avram Costel: 
    Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți! Acum am avut 
o discuție cu domnul Toncean, care ține tabelul la el. În zece secunde 
va primi domnul Toma tabelul pe care îl dorește. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Eu propun ca această listă să fie semnată și de domnul 
Didilescu, ca să fie mai întărită, mai bună. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule consilier, ați vorbit cu tendențiozitate. 
    Nemaifiind alte intervenții cu privire la acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea de stimulente 
financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Deva: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    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 
(31). 
 
 
 

 
III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, ale unor 
instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Dimulescu Rodica 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 
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ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.    
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2020, ale unor instituţii aflate în subordinea 
şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara:  

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
IV. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
achiziției de servicii juridice specializate, de asistență și reprezentare  a 
intereselor Unității Administrativ Teritoriale – Județul Hunedoara, în 
justiție. 
    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 achiziției de servicii juridice 
specializate, de asistență și reprezentare  a intereselor Unității 
Administrativ Teritoriale – Județul Hunedoara, în justiție: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
acordului de parteneriat cu privire la proiectul ”Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID – 19 în cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Deva” în cadrul Programului Operațional Infrastructura 
Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în 
contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 
Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 
    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 Dimulescu Rodica 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 acordului de parteneriat cu 
privire la proiectul ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID – 19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva” în cadrul 
Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa 
prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 
cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea 
portofoliului de proiecte din cadrul ”Planului de dezvoltare a Județului 
Hunedoara 2014 - 2020”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr.131/2017. 
   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. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Dimulescu Rodica 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 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 actualizarea portofoliului de proiecte 
din cadrul ”Planului de dezvoltare a Județului Hunedoara 2014 - 2020”, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.131/2017: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc mult pentru participare! Ne vom revedea la 
ședința ordinară din ultima vineri a acestei luni, joia urmând să aibă loc 
ședințele comisiilor de specialitate. Orele ședințelor vă vor fi 
comunicate.  
    Toma Florian: 
    Domnule președinte, înainte de a încheia, aș avea eu o 
intervenție. Am primit de la consiliul județean tabelul cu personalul din 
spitalul județean care beneficiază de stimulente. Am constatat că pe 
acest tabel figurează doar personal administrativ. Nu cuprinde medici, 
asistente sau alt personal de specialitate.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    O să vă transmită secretarul general și partea asta cu 
specificațiile … 
    Dan Daniel: 
    Pot să vă spun acum. Observați că pe articolul 2 se acordă 
stimulente financiare, în limita a două salarii, personalului de 
specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva. Noi 
aprobăm, dumneavoastră ați aprobat că se acordă aceste stimulente. 
Persoanele, orele lucrate, activitatea, este responsabilitatea 
managerului, ca ordonator terțiar. Acel tabel a fost comunicat către noi 
cu personal de specialitate, nu personal medical. L-am luat de bun, dar 
dacă managerul consideră că în activitatea aia s-au remarcat anumite 
cadre medicale sau/și alte persoane, are posibilitatea – din bugetul lui, 
pe răspunderea lui – să acorde stimulente, o singură dată pe lună, cum 
ați aprobat dumneavoastră. Asta-i esența discuției. Eu nu am căderea, 
de aici, să cenzurez o persoană de acolo, pe un medic; nu știu cum a 
lucrat, ce a făcut, nu știu cum a fost pontat, ce activitate a avut. 
Dumneavoastră ați aprobat și i-ați dat acordul să acorde acest 
stimulent la persoanele care consideră, o singură dată pe lună. Asta-i 
esența articolului. Tabelele s-au mai schimbat, probabil; este strict 
răspunderea și oportunitatea de apreciere a muncii celor din spitalul 
județean de urgență. 
  Popescu Valentin: 
    Și nu putem intra în posesia tabelelor? 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Veți putea intra în posesia lor.  
    Bărbulescu Mariana: 
    Și cum se explică să nu fie medici pe tabel? 
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    Bobora Mircea Flaviu: 
    Doamna doctor, acesta este motivul pentru care solicităm 
stimularea managementului Spitalului Județean de Urgență Deva și a 
celor care s-au evidențiat în activitate în perioada de criză maximă. 
    Bărbulescu Mariana: 
    Și care au muncit, că au muncit, săracii oameni.  
    Popescu Valentin: 
    Vrem să vedem aceste tabele. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Bine, le veți primi. Vă mulțumesc încă o dată pentru 
prezență! 
   
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
 
    PRESEDINTE, 
        Mircea Flaviu Bobora 
         SECRETAR GENERAL  

     AL JUDEȚULUI, 
 Daniel Dan 
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