ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 28 februarie 2019

La ședință
sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu –
președintele Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel
Costel, Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinții Consiliului Județean
Hunedoara; Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bălănesc Doinița
Maria, Chirilă Ioan Nicolaie, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica,
Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Frânc Oana Elisabeta, Gherman
Petre Lucian, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Mârza Florin,
Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Popa Mircea Marcel, Popescu
Valentin, Popescu Viorica, Rus Lucian Ioan, Stănescu Vetuța, Suciu
Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian,
Vlad Ovidiu – consilieri județeni; Dan Daniel - secretarul județului.
Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni Hirghiduși
Ion și Hodor Petru.
In calitate de invitați participă administratorul public al
județului, directorii și șefii serviciilor din cadrul aparatului de
specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea Consiliului Județean
Hunedoara, reprezentanți ai presei.
Sedința este condusă de domnul președinte Bobora Mircea
Flaviu.
Bobora Mircea Flaviu:
Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu
prevederile art.49 alin.2 din Regulamentul de organizare și funcționare
a Consiliului Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016
a Consiliului Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru
intonarea Imnului Naţional al României.
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Se intonează Imnul Naţional al României.
Bobora Mircea Flaviu:
Intrucât sunt prezenţi un număr de 28 consilieri, potrivit
art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal
constituită.
Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, vă supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința
extraordinară din data de 15 februarie 2019. Aveţi dreptul să contestaţi
conţinutul procesului verbal şi să solicitaţi menţionarea exactă a
opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că
nu au fost consemnate cu exactitate.
Dacă nu sunt observații, vă rog să trecem la aprobarea
procesului verbal:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abţineri?
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi
(28).

x
Bobora Mircea Flaviu:
Domnilor consilieri, vă propun următorul proiect al ordinii de
zi:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a
mandatului de consilier județean al domnului Ciodaru Iulian Dacian;
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier județean al domnului Petruș Adrian;
3. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a
mandatului de consilier județean al domnului Hojda Ion;
4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier județean al domnului Socaci Andrei;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și
statului de funcții ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani;
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Teatrului de Artă Deva;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;
8. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a
dreptului de administrare de la Ministerul Culturii și Identității Naționale
la Consiliul Județean Hunedoara asupra unor monumente istorice
înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii
temporare către Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de
administrare asupra drumului județean DJ 685, pe sectorul: km 7+858
Clopotiva - km 16+671 zona Rîu Mare şi asupra drumului județean DJ
686 D, pe sectorul: km 0+000 Râu Mare - km 1+055 Brazi;
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului
titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean
Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau
clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție II
Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului
titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean
Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau
clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție chirurgie
generală, șef secție obstetrică-ginecologie, șef secție ortopedietraumatologie, șef secție O.R.L., șef secție neurologie, șef secție
recuperare, medicină fizică și balneologie, șef secție U.P.U.
S.M.U.R.D. și șef centru de sănătate mintală adulți la Spitalul Județean
de Urgență Deva.
Ca de obicei, ultimul punct din ordinea de zi va fi cel de
Diverse.
Supun la vot proiectul ordinii de zi astfel modificat:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (28).
Bobora Mircea Flaviu:
Domnilor consilieri, înainte de a trece la dezbaterea
proiectelor din ordinea de zi, facem precizarea că, în conformitate cu
art.46 alin.1 din Legea 215/2001, „Nu poate lua parte la deliberare și la
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adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț,
soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes
patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”.

I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind încetarea înainte
de termen a mandatului de consilier județean al domnului Ciodaru
Iulian Dacian.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă
raportul de avizare al 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, pe articole, proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de
termen a mandatului de consilier județean al domnului Ciodaru Iulian
Dacian:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea
înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului
Ciodaru Iulian Dacian, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (28).
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II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind privind validarea
mandatului de consilier județean al domnului Petruș Adrian.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Doamna consilier județean Dunca Alina Victoria prezintă
raportul comisiei de validare.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier județean al domnului Petruș Adrian:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier județean al domnului Petruș Adrian, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
5

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (28).
Bobora Mircea Flaviu:
Il invit pe domnul consilier județean Petruș Adrian să
depună jurământul.
Rog asistența să se ridice, pentru depunerea jurământului.
După depunerea jurământului, domnul consilier județean
Petruș Adrian participă la ședință cu drept de vot. De asemenea, s-a
alăturat plenului domnul consilier județean Magheru Dan Adrian, astfel
încât numărul consilierilor județeni prezenți este 30.

III.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind încetarea înainte
de termen a mandatului de consilier județean al domnului Hojda Ion.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă
raportul de avizare al 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, pe articole, proiectul de hotărâre privind încetarea înainte de
termen a mandatului de consilier județean al domnului Hojda Ion:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea
înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Hojda
Ion, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (30).

IV.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier județean al domnului Socaci Andrei.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
Doamna consilier județean Dunca Alina Victoria prezintă
raportul comisiei de validare.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier județean al domnului Socaci Andrei:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier județean al domnului Socaci Andrei, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (30).
Bobora Mircea Flaviu:
Il invit pe domnul consilier județean Socaci Andrei să
depună jurământul.
Rog asistența să se ridice, pentru depunerea jurământului.
După depunerea jurământului, domnul consilier județean
socaci Andrei participă la ședință cu drept de vot, astfel încât numărul
consilierilor județeni prezenți este 31.

V.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei și statului de funcții ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu”
Petroșani.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 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 Dimulescu Rodica 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
raportul de avizare al 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, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și
statului de funcții ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei și statului de funcții ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu”
Petroșani, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (31).

VI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei, a 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
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.
Doamna consilier judeţean Dimulescu Rodica 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
raportul de avizare al 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, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Teatrului de Artă Deva:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Teatrului de Artă Deva, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (31).

VII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Unității de Asistență MedicoSocială Baia de Criș.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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 judeţean Dimulescu Rodica 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
raportul de avizare al 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, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și
a statului de funcții ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de
Criș:
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Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Unității de Asistență MedicoSocială Baia de Criș, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (31).

VIII.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea de
transmitere a dreptului de administrare de la Ministerul Culturii și
Identității Naționale la Consiliul Județean Hunedoara asupra unor
monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
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Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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 județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
raportul de avizare al 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
raportul de avizare al 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, pe articole, proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere
a dreptului de administrare de la Ministerul Culturii și Identității
Naționale la Consiliul Județean Hunedoara asupra unor monumente
istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind solicitarea de
transmitere a dreptului de administrare de la Ministerul Culturii și
Identității Naționale la Consiliul Județean Hunedoara asupra unor
monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO,
în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (31).

IX.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea
transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a
dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 685, pe
sectorul: km 7+858 Clopotiva - km 16+671 zona Rîu Mare şi asupra
drumului județean DJ 686 D, pe sectorul: km 0+000 Râu Mare - km
1+055 Brazi.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al 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
raportul de avizare al 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, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii
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temporare către Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a dreptului de
administrare asupra drumului județean DJ 685, pe sectorul: km 7+858
Clopotiva - km 16+671 zona Rîu Mare şi asupra drumului județean DJ
686 D, pe sectorul: km 0+000 Râu Mare - km 1+055 Brazi:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
transmiterii temporare către Consiliul Local al Comunei Râu de Mori a
dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 685, pe
sectorul: km 7+858 Clopotiva - km 16+671 zona Rîu Mare şi asupra
drumului județean DJ 686 D, pe sectorul: km 0+000 Râu Mare - km
1+055 Brazi, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (31).

X.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea
membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului
Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă,
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practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție II
Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier judeţean Dimulescu Rodica 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
raportul de avizare al 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, pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea membrului
titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean
Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau
clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție II
Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad:
Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 30.
Bobora Mircea Flaviu:
Primele două articole vor fi adoptate prin vot secret.
La art.1 vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui
membru titular în comisia de examinare.
Circo Aurel Vasile:
Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să propun ca
membru titular pe domnul Toncean-Blaga Tudor Bogdan, funcționar în
cadrul compartimentului de management al unităților medicale din
aparatul de specialitate al consiliului județean.
Toma Florian:
Domnule președinte, având în vedere că am decis cu toții
ca în aparatul de specialitate să existe un compartiment care să preia
această problemă, grupul de consilieri al Partidului Național Liberal nu
are de această dată o propunere, dorind să implicăm compartimentul
de specialitate în aceste activități, care țin de buna funcționare a
spitalelor din subordinea consiliului județean.
Bobora Mircea Flaviu:
E foarte corect ce spuneți. In același timp, am și gândit ca
acest compartiment de specialitate să fie implicat, dar să fie implicați și
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specialiști, doctori cu mare experiență în ceea ce înseamnă
examinarea și desemnarea câștigătorilor.
După consemnarea propunerilor, se procedează la
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta
rezultă că toate cele 30 voturi valabil exprimate au fost pentru
desemnarea domnului Toncean-Blaga Tudor Bogdan ca membru
titular în comisia de examinare.
Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
Bobora Mircea Flaviu:
La art.2 vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui
membru supleant în comisia de examinare.
Circo Aurel Vasile:
Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să propun ca
membru supleant pe doamna Josan Carmen Daniela, funcționar în
cadrul compartimentului de management al unităților medicale din
aparatul de specialitate al consiliului județean.
După consemnarea propunerilor, se procedează la
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta
rezultă că, din cele 30 voturi valabil exprimate, 29 au fost pentru
desemnarea doamnei Josan Carmen Daniela ca membru supleant în
comisia de examinare.
Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre.
Următoarele articole se adoptă prin vot deschis:
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului
Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă,
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practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție II
Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, în
ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (30).

XI.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea
membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului
Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă,
practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție
chirurgie generală, șef secție obstetrică-ginecologie, șef secție
ortopedie-traumatologie, șef secție O.R.L., șef secție neurologie, șef
secție recuperare, medicină fizică și balneologie, șef secție U.P.U.
S.M.U.R.D. și șef centru de sănătate mintală adulți la Spitalul Județean
de Urgență Deva.
Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
Doamna consilier judeţean Dimulescu Rodica 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
raportul de avizare al 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, pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea membrului
titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean
Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau
clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție chirurgie
generală, șef secție obstetrică-ginecologie, șef secție ortopedietraumatologie, șef secție O.R.L., șef secție neurologie, șef secție
recuperare, medicină fizică și balneologie, șef secție U.P.U.
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S.M.U.R.D. și șef centru de sănătate mintală adulți la Spitalul Județean
de Urgență Deva:
Doamna consilier județean Stănescu Vetuța nu participă la
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor
exprimate la acest punct este 30.
Bobora Mircea Flaviu:
Primele două articole vor fi adoptate prin vot secret.
La art.1 vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui
membru titular în comisia de examinare.
Suciu Ancuța Elena:
Domnule președinte, ca membru titular îl propunem pe
domnul doctor Ioan Demeter.
După consemnarea propunerilor, se procedează la
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta
rezultă că au fost exprimate valabil 30 voturi, din care 26 pentru
desemnarea domnului Demeter Ioan ca membru titular în comisia de
examinare.
Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
Bobora Mircea Flaviu:
La art.2 vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui
membru supleant în comisia de examinare.
Suciu Ancuța Elena:
Ca membru supleant o propunem pe doamna doctor Ioana
Covaci.
După consemnarea propunerilor, se procedează la
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta
rezultă că toate cele 30 voturi valabil exprimate au fost pentru
desemnarea doamnei Covaci Ioana ca membru supleant în comisia de
examinare.
Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre.
Următoarele articole sunt adoptat prin vot deschis:
Domnul consilier județean Rus Lucian Ioan a părăsit sala
de ședințe, astrel încât numărul voturilor exprimate în continuare este
29.
Art.3:
- Cine este pentru?
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- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (329).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
membrului titular și a membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului
Județean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă,
practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție
chirurgie generală, șef secție obstetrică-ginecologie, șef secție
ortopedie-traumatologie, șef secție O.R.L., șef secție neurologie, șef
secție recuperare, medicină fizică și balneologie, șef secție U.P.U.
S.M.U.R.D. și șef centru de sănătate mintală adulți la Spitalul Județean
de Urgență Deva:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (29).

x
Bobora Mircea Flaviu:
Vă propun să fiți de acord ca în 7 martie, la orele 9, să
avem o ședință extraordinară pentru aprobarea documentației pe
fonduri europene pentru ambulatoriu la Spitalul județean de Urgență. In
7 avem toată documentația finalizată și trebuie trimisă cât de urgent
spre aprobare. V-aș ruga să fiți de acord să ne vedem în 7 dimineața
aici.
Toma Florian:
Domnule președinte, la punctul Diverse aș vrea să ridic o
problemă care ar trebui să-și găsească rezolvare în cursul acestui an.
Dacă la sfârșitul lunii august 2013, prin foarte multe discuții și o
opoziție îndârjită a consilierilor locali din Consiliul Local Băcia, am
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reușit să-i convingem de importanța și oportunitatea unei astfel de
investiții cum este deponeul ecologic de la Bîrcea Mare, și am reușit
să-i convingem să transfere în administrarea consiliului județean un
drum agricol pe care urma să fie amenajat un drum tehnologic – un
lucru benefic pentru județul Hunedoara – astăzi am reușit să generăm
o masă de nemulțumire în rândul locuitorilor din comuna Băcia.
Dacă drumul tehnologic arată impecabil, există o porțiune
de racord, de la DN 66 Simeria-Petroșani până la intrarea pe porțiunea
tehnologică, care arată dezastruos. Doar dacă ne-am propus să
organizăm o competiție mondială de lupte în noroi, atunci zona
respectivă s-ar preta la ceva util. Modul în care arată astăzi acea
porțiune de drum nu ne onorează nici pe noi și nici investiția care s-a
realizat din fonduri europene.
Ceea ce vreau să spun eu acum este că va trebui să găsim
soluții împreună cu consiliul județean, atât în ceea ce privește
proprietatea porțiunii respective, cât și în ceea ce privește amenajarea
pe zone de așteptare pentru mașinile de tonaj greu care așteaptă să
urce la deponeul ecologic sau așteaptă să traverseze calea ferată. Din
acest motiv se impune chiar amenajarea a două zone de așteptare:
una în partea dinspre șosea a căii ferate și una la poarta de acces pe
drumul tehnologic, pentru că s-ar putea ca șoferii să fie obligați să
aștepte la pasajul de trecere de nivel.
Iar în completare la amenajarea acestei zone de așteptare
și a acestei porțiuni de drum, vor trebui purtate discuții sau, cel puțin,
demarate discuții cu Ministerul Transporturilor pentru amenajarea
pasajului de trecere la nivel cu calea ferată. Pentru că, dacă aruncăm o
privire de nespecialiști, acel pasaj nu cred că îndeplinește condiții
funcționale pentru a fi traversat de un număr atât de mare de
autovehicule și la un tonaj atât de mare. Ca să nu mai vorbim că a fost
amenajat acolo un podeț sau o amenajare de scurgere a apelor
pluviale care, datorită tonajului ridicat, s-a colmatat, s-a făcut o gaură
destul de mare, plină cu apă în vremurile ploioase.
Deci trebuie găsită și soluția tehnică pentru amenajarea
acestei porțiuni de drum pentru transport greu, pentru că vorbim de
mașini de zeci de tone care traversează porțiunea respectivă și pentru
că nu dorim, nici unul dintre noi, să ne trezim într-o bună zi că
administratorul drumului – care probabil că la ora actuală este Consiliul
local Băcia, fiind considerat ca stradă în satul Băcia – impune restricții
de tonaj și că aceste mașini de mare tonaj nu mai pot avea acces prin
acea zonă. Cu atât mai mult cu cât, cei care suntem de mai mult timp
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în administrație știm că proiectul inițial ar fi trebuit să cuprindă trei
drumuri de acces către deponeul ecologic, zona respectivă trebuind să
deservească doar zona de sud a județului.
Vă mulțumesc, domnule președinte, și la elaborarea
bugetului județului pe anul 2019 în ceea ce privește întreținerea
drumurilor județene și a drumurilor comunale, trebuie, suntem obligați,
să găsim o soluție și pentru finanțarea acestei lucrări.
Bobora Mircea Flaviu:
Mulțumesc, domnule consilier. O să-l las să vă răspundă pe
domnul administrator public, dar vreau să vă spun că am avut discuții
cu consilierii locali și le-am promis că lucrurile vor fi rezolvate, cu o
prioritizare: întâi drumul și apoi ceea ce spuneați dumneavoastră.
Avram Costel:
Domnule consilier, am avut discuții cu primarul comunei
Băcia și luna aceasta – dacă nu mă înșel, chiar astăzi au ședință de
consiliu - vor ca acea porțiune de două sute de metri să o treacă la
consiliul județean, să-l catalogăm ca drum județean, în continuarea
drumului județean care vine din partea cealaltă a deponeului și lucrul
acesta se rezolvă. Iar luna viitoare, în ședința consiliului județean îl
vom prelua noi, ca să-l putem face; altfel nu se poate. Deci problema
aceasta este rezolvată, deoarece consiliul local a dat, dacă nu mă
înșel, hotărâre. Astfel, această problemă nu mai este de actualitate.
Toma Florian:
Domnule administrator public, problema aceasta este
rezolvată când este turnat asfaltul. Rezolvarea problemei a fost
demarată.
Bobora Mircea Flaviu:
Vă mulțumesc mult și ne vedem în 7 martie, la orele 9,
pentru ședința extraordinară. E vorba de documentația pentru
ambulatoriu pe fonduri europene.
ședinței.

Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările

PRESEDINTE,
Bobora Mircea Flaviu
SECRETAR AL JUDETULUI,
Daniel Dan
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