
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara

din data de 30 aprilie 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.120/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost
convocat  și  s-a  întrunit  în  ședință  ordinară,  în  sistem  de
videoconferință, în data de 30 aprilie 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,
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  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:
  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 27 aprilie 2020:
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- 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:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra situației
gestionării  bunurilor  Consiliului  Județean  Hunedoara  la  31
decembrie 2019;

2. Proiect  de  hotărâre  privind  analiza  şi  aprobarea  execuţiei
bugetelor  aflate  în  autoritatea  Consiliului  Judeţean  Hunedoara
întocmite  pe  secţiunea  de  funcţionare  şi  dezvoltare  pentru
trimestrul I  2020;

3. Proiect  de  hotărâre  privind  analiza  şi  aprobarea  execuţiei
bugetului  împrumuturilor  interne  ale  Consiliului  Judeţean
Hunedoara pentru trimestrul I 2020;

  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 următoarele proiecte de
hotărâre:

4. Proiect  de  hotărâre  privind  validarea  mandatului  de  consilier
județean al doamnei Chivu Cristina;

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  notei  conceptuale  și  a
temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:  „Lucrări  de
construcție camera tehnică centrală termică la Centrul de Îngrijire
și Asistență Păclișa nr.1”;

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  Actului
constitutiv  al  SC  APAPROD  SA  Deva,  ca  urmare  a  încetării
calității de acționar a UAT Municipiul Orăștie;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de
întreținere  curentă  și  periodică  drumuri  județene  aflate  în
administrarea Consiliului județean Hunedoara, pentru anul 2020.

  De  asemenea,  vă  rog  să  fiți  de  acord  ca  proiectul  de
hotărâre  de la  poziția  4  să fie  supus primul  votului  dumneavoastră,
astfel  încât  doamna consilier  Chivu să poată participa la  ședință cu
drept de vot.
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  Se supune la vot proiectul ordinii  de zi,  cu modificările și
completările propuse:

- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?

  Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32).
  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  validarea
mandatului de consilier județean al doamnei Chivu Cristina.
  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.
  Doamna  consilier  județean  Dunca  Victoria  Alina  prezintă
raportul comisiei de validare. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot  proiectul  de  hotărâre  privind  validarea  mandatului  de  consilier
județean al doamnei Chivu Cristina:

- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
  După depunerea jurământului,  doamna consilier  județean
Chivu Cristina participă la ședință cu drept de vot, numărul consilierilor
prezenți fiind în continuare 33.

3



II.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
Raportului  asupra  situației  gestionării  bunurilor  Consiliului  Județean
Hunedoara 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.
  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.
  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 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 Raportului asupra situației
gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie
2019:

- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?

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

4



III.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  analiza  şi
aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean
Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru
trimestrul I  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  analiza  şi  aprobarea  execuţiei
bugetelor  aflate  în  autoritatea  Consiliului  Judeţean  Hunedoara
întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul I
2020:

- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?

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

IV.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  analiza  şi
aprobarea  execuţiei  bugetului  împrumuturilor  interne  ale  Consiliului
Judeţean Hunedoara pentru trimestrul I 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.
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  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot  proiectul  de  hotărâre  privind  analiza  şi  aprobarea  execuţiei
bugetului  împrumuturilor  interne  ale  Consiliului  Judeţean  Hunedoara
pentru trimestrul I 2020:

- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?

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

V.

  Se prezintă proiectul  de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
„Lucrări de construcție camera tehnică centrală termică la Centrul de
Îngrijire și Asistență Păclișa nr.1”.
  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.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,  apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei
de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:  „Lucrări  de  construcție
camera  tehnică  centrală  termică  la  Centrul  de  Îngrijire  și  Asistență
Păclișa nr.1”:

- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?

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

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
modificării Actului constitutiv al SC APAPROD SA Deva, ca urmare a
încetării calității de acționar a UAT Municipiul Orăștie.
  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  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 modificării Actului constitutiv
al SC APAPROD SA Deva, ca urmare a încetării calității de acționar a
UAT Municipiul Orăștie:

- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?

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

VII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
Programului  de  lucrări  de  întreținere  curentă  și  periodică  drumuri
județene aflate în administrarea Consiliului județean Hunedoara, pentru
anul 2020.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
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agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Domnul  consilier  judeţean  Circo  Aurel  Vasile  prezintă
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.
  Toma Florian:
  Domnule președinte, aș dori să fac o scurtă intervenție! De
nenumărate ori,  în ultimii  patru ani  de zile, am cerut  o prioritizare a
lucrărilor de întreținere și reparații pe drumurile județene, cu stabilirea
lucrărilor  necesare,  indicativul  drumului  și  poziția  kilometrică  unde
urmează a se executa aceste lucrări. 
  Prin referatul de aprobare, sub semnătura dumneavoastră,
ne precizați că în acest an suma alocată s-a defalcat pe fiecare zonă,
tipuri de lucrări, cantități necesare prioritizate de conducerea consiliului
județean, cu prețurile unitare ofertate, care sunt anexate programului
de lucrări de întreținere curentă și periodică a drumurilor județene, pe
sectoarele: Brad, Deva-Păuliș, Hațeg, Hunedoara, Orăștie, Valea Jiului.
Problema este următoarea: se menționează că există, dar nu am primit
anexele.  Aș  dori  să  ne  puneți  la  dispoziție  aceste  anexe,  cu
prioritizarea realizată de conducerea consiliului  județean, astfel  încât
ceea ce am cerut noi de ani de zile să aibă și o finalitate.
  Și ca să nu mai intervin încă o dată, la diverse, am solicitat
în urmă cu un an de zile ca, în cadrul lucrărilor de întreținere și reparații
drumuri, să se aibă în vedere și porțiunea de stradă din Petroșani –
strada Lunca și  Cuza Vodă din colonie – pe unde sunt transportate
deșeurile colectate din Valea Jiului. Am înțeles că la nivelul Consiliului
Local al Municipiului Petroșani s-a adoptat o hotărâre privind asocierea
cu  Consiliul  Județean  Hunedoara,  astfel  încât  această  porțiune  de
stradă să poată fi transferată către consiliul județean și acesta să poată
interveni pentru lucrările de reparații. 
  Având în vedere că astăzi aprobăm Programul de lucrări de
întreținere  curentă  și  periodică  pentru  drumuri,  v-aș  ruga,  domnule
președinte,  să aveți  în  atenție  și  această porțiune de drum pe care
circulă  mașinile  de tonaj  greu ce colectează deșeurile  menajere  din
toată Valea Jiului. Vă mulțumesc, domnule președinte.
  Bobora Mircea Flaviu:
  La  prima  întrebare  a  dumneavoastră,  toate  prioritățile  și
toate  detaliile  sunt  la  compartimentul  de  specialitate.  Le  veți  primi
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astăzi.  Iar  referitor  la  Petroșani  îl  las  pe  domnul  Avram să  vă  dea
explicații. 

  Avram Costel:
  Domnule Toma, eu pot să vă spun doar atât: că trebuie să
lăsăm populismul la o parte și să aplicăm legea. In România este viață
și după COVID. Domnule Toma, noi,  Consiliul  Județean Hunedoara,
împreună cu secretarul, cel care vine și are grijă să nu greșim și să
respectăm legea, nu am găsit un cadru legal pentru ca o stradă dintr-un
municipiu să fie preluată de consiliul  județean. Dacă dumneavoastră
găsiți soluția legală – încă o dată: soluția legală! – pentru a prelua o
stradă din municipiul Petroșani, care este în domeniul public al acestui
municipiu, la consiliul județean și pentru a fi plătită din bani publici, sunt
de  acord  să  facem  toate  demersurile.  Dar  noi,  consiliul  județean,
secretarul,  serviciul  juridic,  nu  am  găsit  cadrul  legal.  Dacă
dumneavoastră  găsiți  cadrul  legal,  nu  este  nici  o  problemă!  Numai
atenție,  domnule  Toma!  Responsabilitatea  este  în  totalitate  a
consilierilor  județeni!  Dacă  dumneavoastră  vreți  să  târâți  consilierii
județeni  la  DNA,  este  problema  dumneavoastră!  Vă  rog  să  căutați,
pentru că noi  nu am găsit  cadrul  legal  pentru a prelua o stradă din
municipiul Petroșani. 
  Referitor  la  prima  întrebare,  consilierii  județeni  aprobă
împărțirea  banilor.  Există  și  o  prioritizare.  Vreau  să  vă  spun  că
problemele  cu  care  se  confruntă  județul  Hunedoara  ar  ajunge  la  o
sumă de aproximativ două sute de milioane de lei. Nouă, după cum
știți,  onor  guvernul  ne-a  dat  un  buget  cu  30%  mai  mic,  ceea  ce
înseamnă 1.200 de miliarde lei vechi de care bugetul județului nostru
este văduvit în 2020. Nu avem bani. Avem numai 20 milioane, cu care
trebuie să găsim soluții, să rezolvăm și să întreținem toate drumurile
județene:  aproximativ  1.300  de  kilometri.  Am gândit  o  prioritizare  și
prioritizarea  este  sarcina  conducerii  consiliului  județean,  nu  este
absolut  nimic de ascuns.  Veți  vedea exact  și  prioritizarea care este
făcută și arătăm că suntem deschiși la orice dialog cu dumneavoastră.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Exact asta voiam să spun și eu, domnule Toma! Vă stăm la
dispoziție, nu acum, în ședință, pentru orice variantă legală pentru a
doua propunere a dumneavoastră. 
  Toma Florian:
  Domnule președinte, pot să o spun și acum, nu trebuie să
mă documentez foarte mult. La începutul anului, când aprobăm bugetul
pentru  întreținere  drumuri,  să  nu  uităm  că  sumele  alocate,  sumele
generale, vin pentru întreținere drumuri județene și comunale. An de
an,  am  reținut  întreaga  sumă  pentru  drumuri  județene.  Dacă
intenționam să reparăm o porțiune de drum și nu există cadrul legal să-
l preluăm în administrarea consiliului  județean, atunci când am făcut
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repartizarea  pentru  întreținere  drumuri,  trebuia  să  fi  alocat  și  către
unitatea administrativ teritorială Petroșani o sumă de bani necesară să
repare un drum pe care îl strică mașinile de mare tonaj ce intră la stația
de  transfer,  care  este  în  proprietatea  consiliului  județean.  Așadar,
cadrul  legal  ar  fi  ca,  la  repartizarea  sumelor  pentru  întreținere  și
reparații drumuri județene și comunale, să se aloce și pentru drumuri
comunale o sumă de bani.
  Bobora Mircea Flaviu:
 Am înțeles. Numai că, vedeți, vorbim de drumuri județene și
comunale,  nu  municipale.  Dar  noi  o  să  studiem  partea  asta  de
legalitate a variantei propuse de dumneavoastră.
  Avram Costel:
  Domnule  Toma vedeți  că  dumneavoastră  nu ați  venit  cu
această idee atunci  când s-au împărțit  banii  din buget;  veniți  acum,
când banii  sunt  deja împărțiți.  Și  nu s-a dat  nici  un ban la  unitatea
administrativă, banii s-au ținut pentru cei 1.300 de kilometri de drumuri
județene. Și să nu uitați că anul trecut am încheiat execuția bugetară la
drumuri județene pe 45 milioane lei. Anul acesta avem 20 de milioane.
Eu cred că trebuie să găsim împreună soluția. Dar încă o dată: dați o
soluție legală! Și aș vrea ca secretarul general să intervină și să ne
spună cadrul  legal.  Nu  eu,  administrator  public,  voi  merge  la  DNA,
domnule Toma, ci dumneavoastră, cu toți consilierii  încolonați!  Și eu
cred că nimeni nu vrea să facă drumuri la DNA din cauza populismului
dumneavoastră. Mulțumesc.
  Toma Florian:
  Nu-mi  spuneți  mie  că  soluția  repartizării  către  unitățile
administrativ-teritoriale  a  sumelor  primite  pentru  întreținere  drumuri
județene și comunale nu este legală, pentru că exact acesta este titlul
proiectului de hotărâre pe care l-am aprobat în luna ianuarie! Deci nu
poate să fie  ilegal,  din  moment  ce se regăsește  în  titlul  proiectului.
Problema aceasta am ridicat-o anul trecut, nu anul acesta. Anul trecut
am ridicat problema acestui drum și, domnule Costel Avram, nu se gată
lumea astăzi, o să mai fie rectificări. Eu nu am spus că mâine trebuie
să  se  apuce  consiliul  județean  de  reparat  drumuri  în  municipiul
Petroșani, dar în acest an va trebui să facem ceva.
  Avram Costel:
  Eu aș vrea ca secretarul general să intervină, ca să știe toți
consilierii dacă este cadru legal.
  Dan Daniel:
  Vorbim de două proiecte diferite. Repartizarea pe drumuri
județene și pe drumuri comunale a fost un proiect de hotărâre care a
fost transformat în hotărâre la începutul anului. Propunerea domnului
consilier  Toma  are  alt  obiect.  Nu  putem  să  intervenim  pentru
competența  municipiului  Petroșani,  care  are  în  administrare  și  în
proprietate  acel  drum  sau  acele  străzi  în  intravilanul  municipiului
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Petroșani.  Actul  normativ  ne  permite  să  intervenim  pe  drumurile
județene  și  pe  drumurile  comunale  care  au  legătură  cu  drumurile
județene. Intervenție asupra unui drum comunal, nicidecum pe cel de
municipiu. Repet un lucru clar: repartiția nu face obiectul hotărârii de
acum. Exact cum ați spus, vor mai fi și la anul, când se repartizează, și
este o altă discuție dacă la drumuri comunale se va repartiza o sumă.
  Din alt punct de vedere, pe capacitatea de achiziții,  când
vorbim de o infrastructură a unui drum comunal, știți foarte bine că des
am  intervenit  acolo,  iar  compartimentele  noastre  de  investiții,  de
drumuri,  de  achiziții  sunt  mult  specializate  să  venim  în  sprijinul
primarilor de comune, să intervenim cu lucrări de infrastructură acolo.
  Toma Florian:
  Problema  drumului  din  Petroșani  am  vrut  să  o  ridic  la
diverse, nu la acest proiect de hotărâre, dar am zis să nu intervin de
două ori.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnule  Toma  am  înțeles  și  v-am  spus  că,  pe  lege,
suntem deschiși la orice dialog pe tema asta.
  Nemaifiind  alte  intervenții  în  legătură  cu  acest  punct,  se
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de
lucrări  de  întreținere  curentă  și  periodică  drumuri  județene  aflate  în
administrarea Consiliului județean Hunedoara, pentru anul 2020:

- Cine este pentru ?
- Împotrivă ?
- Abţineri ?

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

x

  Bobora Mircea Flaviu:
  Am o rugăminte la dumneavoastră: ca în 6 mai, la aceleași
ore – 9,30 pentru comisii și 11,00 pentru plen – să mai avem o ședință
extraordinară legată de investiții. O să primiți din vreme materialele. Vă
mulțumesc mult pentru prezență și în 6.05 ne vedem încă o dată.
  Dămian Dana:
  La diverse aș dori  și  eu să intervin,  domnule președinte,
legat de lucrările la rețeaua de canalizare care se fac în Petroșani. Aș
dori să am acces la documentație, pentru a verifica – pentru mine și
pentru cetățenii care întreabă – cum vor arăta în final aceste lucrări,
dacă sunt prevăzuți bani și pentru aducerea terenului la forma inițială, a
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zonelor  verzi  și  așa mai  departe.  Cum trebuie  să procedez? Fac o
cerere către APASERV sau cum?
  Avram Costel:
  Prin autorizația de construire, firma care lucrează sau care
are câștigate aceste licitații are obligația de a aduce terenul la starea
inițială. Doamna Dămian, vă pot spune un singur lucru: că în Petroșani,
după terminarea lucrărilor, care au fost făcute de APASERV și consiliul
județean, va arăta mult mai bine terenul și drumurile decât înainte. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Bun. Vă mulțumesc mult și ne vedem în data de 6 mai.

  Ordinea  de  zi  fiind  epuizată,  se  declară  închise  lucrările
ședinței.

  PRESEDINTE,
       Mircea Flaviu Bobora
  SECRETAR GENERAL 

     AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan

MCC
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