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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 28 august 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.241/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat și s-a întrunit în ședință ordinară, în sistem de 
videoconferință, în data de 28 august 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. 
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    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 10 august 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 următorul 
proiect al ordinii de zi: 
    1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean 
de Onoare al Județului Hunedoara” Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu 
Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului; 
    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act 
adițional la contractul nr.20110/2018 de delegare prin concesiune a 
Serviciului de operare si administrare a Centrului de Management 
Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, judeţul Hunedoara; 
    3. 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”; 
    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare spațiu USTACC (Unitate de 
Supraveghere si Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici) și 
Secția de Cardiologie – Spitalul Județean de Urgență Deva”; 
    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva; 
    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației 
anuale a UAT - Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara 
către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” 
pentru anul bugetar 2020; 
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    7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de 
parteneriat între Consiliul Județean Hunedoara și Uniunea Artiștilor 
Plastici din România; 
    8. 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; 
    9. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului 5159 
din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al 
statului în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naționale; 
    10. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării unui 
sector de drum de interes județean din DJ 742B, cuprins între km 
0+000 – km 0+725 în drum de interes local și aprobarea trecerii 
acestuia din proprietatea publică a Județului Hunedoara și 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara în proprietatea publică a 
Comunei Buceș și administrarea Consiliului Local al Comunei Buceș; 
   11. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2020, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget; 
    12. 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; 
    13. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente 
financiare directorului financiar-contabil al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Deva; 
    14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; 
    15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor de interes județean, 
virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, pe 
anul 2020; 
    16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2020 al  S.C. Apa Serv Valea Jiului  S.A.  
Petroşani;  

17. 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 suplimentarea ordinii de zi cu 
următoarele proiecte de hotărâre: 
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    - Proiect de hotărâre privind acordarea unor „Diplome de 
Excelență”; 
    - Proiect de hotărâre privind aprobarea fișelor de proiect ce 
se vor promova pentru acordarea sprijinului financiar prin programul 
Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 în cadrul apelurilor de 
proiecte lansate în perioada de programare 2021 – 2027. 

    Se supune la vot proiectul ordinii de zi astfel modificat: 
- 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 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 
care sunt formulate amendamente sau care necesită dezbateri.  
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 
de ”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” Înaltpreasfințitului 
Părinte Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul 
Ardealului. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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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    Înainte de a se trece la vot, se dă cuvântul preasfințitului 
părinte Nestor, pentru a prezenta laudatio la adresa Înaltpreasfinției 
Sale Mitropolitul Ardealului (anexat procesului verbal).  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Îi mulțumim părintelui Nestor pentru această prezentare 
deosebit de cuprinzătoare a unuia din cei mai importanți ierarhi ai 
Bisericii Ortodoxe Române. Sperăm ca în viitor să avem ocazia să vină 
în mijlocul consiliului județean, care să-l întâlnească pe Înaltpreasfinția 
Sa într-o festivitate ferită de măști și de COVID și să-l asculte într-o 
mică dizertație în cadrul consiliului județean.  
   Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 
”Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” Înaltpreasfințitului 
Părinte Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul 
Ardealului: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui act adițional la contractul nr.20110/2018 de delegare prin 
concesiune a Serviciului de operare si administrare a Centrului de 
Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, judeţul 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 județean Popa Mircea Marcel prezintă 
avizul 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.  
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    Felciuc Eduard: 
    Domnule președinte, am și eu o întrebare. Vedeți 
dumneavoastră, acest act adițional noi l-am trecut că este valabil cu 
întâi septembrie, ceea ce este în regulă până la urmă. Problema este 
în felul următor: se reușește să se facă procedura, adică trecerea prin 
AGA și toate astea, ca să poată fi aplicat?  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Trebuie să se reușească! Trebuie, din moment ce e un 
document aprobat de consiliul județean. 
   Felciuc Eduard: 
    Eu știu, dar avem experiența actului adițional din ianuarie, 
cu economia circulară.  
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act 
adițional la contractul nr.20110/2018 de delegare prin concesiune a 
Serviciului de operare si administrare a Centrului de Management 
Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, judeţul 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 
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”. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Am tot discutat de motivații, sunt extrem de clare motivațiile, 
pentru că sunt lucruri ce reprezintă abateri de la contract. Mai trebuie 
să facem și noi mulți pași, pentru că avem și noi vinovățiile noastre.   
    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. 
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    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 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”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 32 voturi pentru și o 
abținere (Felciuc Eduard). 
      Felciuc Eduard: 
    Domnule președinte, vreau să și motivez această abținere 
și să se consemneze acolo. Datorită faptului că nici noi nu am aprobat 
Ordonanța 74, aplicarea componentelor din Ordonanța 74, în cazul 
unui eventual proces, s-ar putea să avem probleme și din cauza asta 
mă abțin.   
 
 
 

 
IV. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare spațiu USTACC 
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(Unitate de Supraveghere si Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci 
Critici) și Secția de Cardiologie – Spitalul 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. 
    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 documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: ”Amenajare spațiu USTACC (Unitate de 
Supraveghere si Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici) și 
Secția de Cardiologie – Spitalul Județean de Urgență Deva”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale 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. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă avizul 
Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, 
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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 și a statului de 
funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
VI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea plății 
cotizației anuale a UAT - Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara 
de Piatră” pentru anul bugetar 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 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 plății cotizației anuale a 
UAT - Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” pentru 
anul bugetar 2020: 
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- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
VII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui 
acord de parteneriat între Consiliul Județean Hunedoara și Uniunea 
Artiștilor Plastici din România. 
    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 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 unui acord de parteneriat 
între Consiliul Județean Hunedoara și Uniunea Artiștilor Plastici din 
România: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    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 ? 

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

 
IX. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind transmiterea 
imobilului 5159 din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul 
public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării 
Naționale. 
   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. 
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    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 transmiterea imobilului 5159 din 
domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al statului în 
vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naționale: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
încadrării unui sector de drum de interes județean din DJ 742B, cuprins 
între km 0+000 – km 0+725 în drum de interes local și aprobarea 
trecerii acestuia din proprietatea publică a Județului Hunedoara și 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara în proprietatea publică a 
Comunei Buceș și administrarea Consiliului Local al Comunei Buceș. 
    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 
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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 modificarea încadrării unui sector de 
drum de interes județean din DJ 742B, cuprins între km 0+000 – km 
0+725 în drum de interes local și aprobarea trecerii acestuia din 
proprietatea publică a Județului Hunedoara și administrarea Consiliului 
Județean Hunedoara în proprietatea publică a Comunei Buceș și 
administrarea Consiliului Local al Comunei Buceș: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor 
de credite bugetare în cadrul 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 virărilor de credite bugetare 
în cadrul 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). 
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XII. 
 

    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 ? 

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

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea de 
stimulente financiare directorului financiar-contabil al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă 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 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 acordarea de stimulente financiare 
directorului financiar-contabil al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
XIV. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
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 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. 
    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 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 
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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 organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării  bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor de interes 
județean, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al 
bugetului, 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.   
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetelor de 
venituri şi cheltuieli ale spitalelor de interes județean, virările de credite 
bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, pe anul 2020: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Apa Serv Valea 
Jiului  S.A.  Petroşani. 
    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 
avizul 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.   
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2020 al  S.C. Apa Serv Valea Jiului  S.A.  Petroşani: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

XVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unor 
„Diplome de Excelență”. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Este vorba despre elevii care au obținut nota zece la 
examenul de bacalaureat și la evaluarea națională. Este deosebit de 
important să recunoaștem meritele acestor elevi și să-i felicităm, în 
același timp. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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. 
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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.   
    Pârvan Ilie: 
    Domnule președinte, vă rog să-m dați voie să intervin! Imi 
fac o datorie să vă informez, atât pe dumneavoastră, cât și pe colegii 
consilieri, că printr-o hotărâre de guvern din 27 august Guvernul 
României premiază elevii cu rezultate deosebite cu suma de 3000 lei 
pentru cei care au obținut media zece la bacalaureat și 1.500 pentru cei 
care au obținut media zece la evaluarea națională. Aceste sume vor fi 
distribuite prin Inspectoratul Școlar Județean, noi vom face o ședință 
festivă și o să înmânăm elevilor aceste premii. Vă mulțumesc! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Și eu vă mulțumesc și vreau să vă spun că acesta este și 
motivul pentru care noi, consiliul județean, acordăm aceste diplome de 
excelență.  
    Pârvan Ilie: 
    Ar fi fost bine dacă am fi putut să le dăm și noi niște bani, 
dar e bine și o diplomă. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Regulamentul e regulament și legalitatea e legalitate. Noi le 
putem da doar aceste diplome de excelență, premiile le dă Ministerul 
Educației. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unor „Diplome de 
Excelență”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
XVIII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea fișelor 
de proiect ce se vor promova pentru acordarea sprijinului financiar prin 
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 în cadrul 
apelurilor de proiecte lansate în perioada de programare 2021 – 2027. 
   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. 
    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 fișelor de proiect ce se vor 
promova pentru acordarea sprijinului financiar prin Programul 
Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 în cadrul apelurilor de 
proiecte lansate în perioada de programare 2021 – 2027: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(33). 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Cu rugămintea de a răspunde prezent și la întâlnirea în 
ședință extraordinară săptămâna viitoare, cu rugămintea de a fi toți 
prezenți în zilele de 17 septembrie la comisii și 18 septembrie la ceea 
ce va însemna – zic eu - ultima ședință de plen, vă mulțumesc pentru 
participare! 
  
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
    PRESEDINTE, 
        Mircea Flaviu Bobora 
         SECRETAR GENERAL  

     AL JUDEȚULUI, 
 Daniel Dan 
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