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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 29 mai 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.140/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat și s-a întrunit în ședință ordinară, în sistem de 
videoconferință, în data de 29 mai 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, Rus 
Lucian Ioan, 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 33 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: 
    In conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
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Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința 
extraordinară din data de 6 mai 2020: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (33). 
  
 
 
 

x 
 

    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi: 
    1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
serviciului de salubrizare pentru județul Hunedoara din cadrul 
Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara; 
   2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de 
execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor 
financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 
decembrie 2019; 
    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara; 
    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 
    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget; 
    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor de interes județean, 
virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, 
precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 
2020; 
    7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual 
al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2020; 
    8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii către 
unele unități administrativ-teritoriale din Județul Hunedoara a unor 
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investiții realizate în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat 
al deșeurilor în Județul Hunedoara”; 
    9. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din 
domeniul public al  statului în domeniul public al Județului Hunedoara a 
monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte 
înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO; 

- Intrebări și interpelări 
    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: 
      - Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și 
a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă 
Deva. 
    Se supune la vot proiectul ordinii de zi astfel completat: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (33). 
    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. 
    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. 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului serviciului de salubrizare pentru județul Hunedoara din 
cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul 
Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean 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. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.     
    Felciuc Eduard: 
    Domnule președinte, vreau să se consemneze că urgentăm 
un pic implementarea Ordonanței nr.74, care modifică Legea nr.211… 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Exact observația dumneavoastră din comisie cum că e 
primul pas și că trebuie urgentată Ordonanța 74, corect? 
  Felciuc Eduard: 
    Corect. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
   Bine, mulțumesc. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
serviciului de salubrizare pentru județul Hunedoara din cadrul 
Sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului 
de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor 
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financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 
decembrie 2019. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.    
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare 
anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 
decembrie 2019: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
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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 aprobarea statului de funcții 
al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.    
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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



7 
 

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020, 
precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.    
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al Județului Hunedoara pe anul 2020, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
VI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale spitalelor de interes 
județean, 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 raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  



8 
 

    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti.    
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli ale spitalelor de interes județean, 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). 
 
 
 

 
VII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat 
la închiderea exercițiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul 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 utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2020: 

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

 
VIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii către unele unități administrativ-teritoriale din Județul 
Hunedoara a unor investiții realizate în cadrul proiectului ”Sistem de 
Management Integrat al deșeurilor în Județul Hunedoara”. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii către unele 
unități administrativ-teritoriale din Județul Hunedoara a unor investiții 
realizate în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al 
deșeurilor în Județul Hunedoara”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea de 
trecere din domeniul public al  statului în domeniul public al Județului 
Hunedoara a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea 
de Munte înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 
gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul 
public al  statului în domeniul public al Județului Hunedoara a 
monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte 
înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului 
de Artă Deva. 
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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 Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă 
Deva: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

x 
 

    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vreau să vă informez că s-ar putea să convocăm o ședință 
extraordinară, după vizita pe care o să o fac ministrului culturii în ideea 
dezvoltării și acordării ajutorului financiar pentru dezvoltarea și punerea 
în circuitul turistic a celor patru cetăți dacice care ne-au fost retrocedate 
prin lege la sfârșitul lunii martie. O să fie necesară o ședință 
extraordinară în situația avizului favorabil pe care sperăm să-l obținem 
din partea Ministerului Culturii. 
    Felciuc Eduard: 
    Domnule președinte, am și eu trei probleme. 1: Am făcut și 
eu o adresă în 8.05 și nici acum nu am primit răspuns. Îmi trebuie 
bonurile de la CMID pe perioada lunii aprilie.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    O să verific, pentru că știu că eu am aprobat asta. 
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    Felciuc Eduard: 
    Știu că ați aprobat, dar nu le-am primit. 
    2: Vreau ca, de la începutul anului și până în luna martie, să 
mi se transmită, defalcate pentru fiecare operator, cantitățile de deșeuri 
intrate, atât pe TMB, cât și pe depozitare directă, zilnic. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Deci pe fiecare operator, zilnic; asta e o problemă pe care 
acum ai ridicat-o. 
    Felciuc Eduard: 
    Îmi trebuie cantitățile de deșeuri care au fost în stoc și care 
urmau să fie transferate de la stațiile de sortare către depozitare directă 
la sfârșitul anului 2019. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Te rog să îmi faci o adresă cu aceste două puncte! 
    Felciuc Eduard: 
    Păi se consemnează, bănuiesc, în procesul verbal. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, se consemnează. 
    Felciuc Eduard: 
    Bun și punctul 3: Vreau să fiu observator, de la faza de 
întocmire a subiectelor, pentru postul care se va scoate la concurs de 
la Biblioteca județeană, inclusiv în faza de concurs. Dacă dorește și alt 
coleg, mi-ar face mare plăcere. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Deci să fii pe post de observator? 
    Felciuc Eduard: 
    Da, aș vrea să fiu observator la concursul care va avea loc 
– nu știu când va avea loc – pentru acel post pe care l-am transformat 
noi la Biblioteca județeană. Dar începând cu faza când se fac 
subiectele. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu, nu! Din momentul selecției dosarelor, nu numai din 
momentul întocmirii subiectelor! 
    Felciuc Eduard: 
    Da, corect. E mai corect așa. Mulțumesc mult! Dacă mai 
dorește și alt coleg, mi-ar face mare plăcere. Atât am eu de spus. 
Mulțumesc! 
    Chivu Cristina: 
    Am și eu o întrebare, domnule președinte, vizavi de situația 
punctului de urgență de la Călan, care ține de Spitalul Județean de 
Urgență Deva și a fost închis pe perioada stării de urgență. Aș vrea să 
știu în ce situație este și dacă se mai deschide, pentru că am auzit 
discuții că nu s-ar mai deschide. 
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    Bobora Mircea Flaviu: 
    E o discuție și cu Direcția de Sănătate Publică, și cu Casa 
de Asigurări de Sănătate, dar la momentul acesta nu vă pot spune 
nimic. Dar, dacă mă sunați săptămâna viitoare, o să vă dau un telefon, 
pentru că mi-am notat problema dumneavoastră. 
    Chivu Cristina: 
    Bine, mulțumesc! 
    Toma Florian: 
    Aș avea și eu, acum, la sfârșit de mandat, o intervenție. In 
urmă cu patru ani de zile, când preluam acest mandat, aveam pe 
agendă două investiții pe fonduri europene. Este vorba de Culoarul 
Mureș Nord și de DJ 687 Hunedoara-Călan. Acum, la sfârșit de 
mandat, aș avea nevoie de câteva informații cu privire la stadiul 
lucrărilor, plățile efectuate și dacă există riscuri de depășire a unor 
termene asumate prin contractul de finanțare, astfel încât să punem în 
pericol finanțarea pentru aceste două obiective extrem de importante în 
dezvoltarea județului Hunedoara. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Am înțeles. Nu numai dacă le punem în pericol, ci m-aș 
gândi să solicitați și dacă există posibilitatea, riscul, de a face cineva 
corecții pe cele două investiții. Aveți acces la aceste investiții, peste tot, 
puteți solicita toate documentațiile.  
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
    Domnule președinte, aș avea o mare rugăminte. Am mai 
fost și cu dumneavoastră prin zonă, deci ați trecut clar pe drumul care 
face legătura dintre Hunedoara și Sîntuhalm, respectiv Simeria. Este 
un tronson de 8-10 km care se deteriorează din ce în ce mai mult. 
Vreau să atrag atenția că cele trei drumuri sau cele trei infrastructuri 
rutiere care permit intrarea și ieșirea din municipiul Hunedoara sunt la 
un nivel la care este imposibil să mai poți circula, în următoarea 
perioadă de timp, pe aceste drumuri. Adică gropi, denivelări … E vorba 
și de drumul la care s-a referit domnul Toma, dintre Hunedoara și 
Călan, de cel dintre Hunedoara și ramificația care face legătura cu 
Deva și Simeria … 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, e vorba de prima bandă pe sensul dinspre Hunedoara 
spre Deva. 
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
    Nu numai, pentru că și pe cealaltă porțiune, în zona 
depozitelor, de la Bîrcea încoace, au apărut probleme pe carosabil. Pe 
urmă, este drumul care face legătura între Hunedoara și Teliuc. De 
acolo se face ramificația către cele trei brațe: către Lunca Cernii, către 
Bunila și către Furnalul de la Govăjdie. Acea porțiune de drum este 
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destul de deteriorată și aici vreau să menționez un fapt, un lucru real: 
comunele Bunila și Toplița au reușit să finalizeze, pe proiecte 
europene, drumuri foarte complicate, să le asfalteze, dar ca să ajungi 
până acolo pe drumul care face legătura între Hunedoara și aceste 
localități, drumurile județene sunt foarte afectate. Ca să nu mai spun că 
trebuie intervenit la vegetație; după ploile căzute, vegetația a început 
să acapareze din benzile de circulație. Trebuie urgentat acest lucru, 
dacă este posibil, cât mai repede! Mulțumesc! 
    Socaci Andrei: 
    V-aș ruga să treceți pe listă, pe lângă drumul spre Călan, și 
pe cel spre Ilia, ca și punct de lucru pentru intervenții minore. Este în 
aceeași situație. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Am înțeles. Dacă nu mai sunt și alte probleme, vă 
mulțumesc pentru prezență și v-aș ruga, pentru săptămâna viitoare, să 
răspundeți prezent în situația în care avem o ședință extraordinară. 
Subiectul vi l-am spus.  
    Domnule secretar, dacă aveți ceva de anunțat vizavi de 
Curtea de Conturi? 
    Dan Daniel:  
  Ce vreau să vă spun? Camera de Conturi Hunedoara a 
declanșat un control la nivelul județului. Fiecare cameră de conturi din 
județele României desfășoară controale pe alocarea de sume în 
vederea combaterii pandemiei COVID 19. In paralel, noi am primit două 
adrese de la Ministerul Sănătății și am purtat corespondență cu 
dumnealor. O să vă spun pe scurt, foarte obiectiv. Prin una dintre 
adrese sunt solicitate informații cu privire la posibilitatea legală de a 
asigura în bugetul spitalelor din  Hunedoara, Orăștie, Lupeni, Vulcan 
sume de bani. Ne comunică în felul următor: „se realizează prin 
alocarea, de către ordonatorul principal de credite, în bugetul acestor 
unități, a sumelor cu această destinație”. In esență, vă amintiți discuția 
ce a fost: trimite în responsabilitatea ordonatorului principal de credite. 
    După aceea, Camera de conturi a venit cu o adresă foarte 
clară și explicită, prin care ne solicită așa: „sume alocate entităților 
subordonate, cu specificarea entității la care s-a alocat și nivelul sumei 
alocate pentru aceste entități cu privire la acordarea și sprijinirea 
bugetelor entităților subordonate, pentru combaterea COVID 19”. In 
tabelul dumnealor apare așa: consiliul județean – nevoi proprii, titlu  
articol, temeiul legal, suma acordată. Tabelul numărul doi: ordonatorul 
de credite terțiar implicat în gestionarea stării de urgență. Pentru 
fiecare ordonator terțiar separat: titlu articol, temeiul legal, suma 
acordată. Nici măcar nu prevede o altă posibilitate.  
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    O altă întrebare pe care ne-au pus-o auditorii Camerei de 
conturi a fost foarte clară și explicită: dacă cumva am acordat vreunei 
primării sau vreunei alte entități sume de bani pentru combaterea 
COVD? Le-am răspuns că nu și au fost mulțumiți de acest aspect. Noi 
am prezentat sumele în acest tabel și sperăm că în acest control pentru 
prezentarea sumelor alocate, cu efortul dumneavoastră și efortul 
consiliului județean, vom ieși foarte bine și această faptă bună va 
rămâne pentru meritul dumneavoastră și al consiliului județean. Am 
ținut să vă informez cu privire la acest aspect. Mulțumesc! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    O să urmeze și o informare a noastră, după ce Camera de 
Conturi va definitiva tot controlul. Pentru că el a fost finalizat 
săptămâna asta, dar alaltăieri, dacă nu mă înșel, într-o discuție cu 
directorul Camerei de Conturi, m-a atenționat că urmează încă un 
control de două săptămâni, vizavi de modalitățile în care au fost folosiți 
banii pentru COVID 19.  
  Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă rog din 
suflet, dacă e o situație de ședință extraordinară să participați cu toții. 
Mulțumesc mult! 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
    PRESEDINTE, 
        Mircea Flaviu Bobora 
         SECRETAR GENERAL  

     AL JUDEȚULUI, 
 Daniel Dan 
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