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     La ședință  sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel 
Costel, Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinții Consiliului Județean 
Hunedoara; Antal Liviu Marius, Bălănesc Doinița Maria, Chirilă Ioan 
Nicolaie, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, 
Felciuc Eduard, Gherman Petre Lucian, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, 
Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian, Mârza 
Florin, Oprișa Ioan Florin, Petruș Adrian, Popa Mircea Marcel, Popescu 
Valentin, Popescu Viorica, Rus Lucian Ioan, Socaci Andrei, Stănescu 
Vetuța, Suciu Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan Dumitru, 
Toma Florian, Vlad Ovidiu – consilieri județeni; Dan Daniel -  secretarul 
județului. 
    Lipsește de la ședință domnul consilier județean  Antal Liviu 
Marius.   
    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  
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a Consiliului Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru 
intonarea Imnului Naţional al României. 
    Se intonează Imnul Naţional al României. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 29 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 4 aprilie 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 
(29). 
 
 
 
 

x 
 

    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor consilieri, vă propun următorul proiect al ordinii de 
zi: 
    1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului 
examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef secție 
la Secția II din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 
    2. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor 
concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării  funcţiilor 
vacante de şef Centrul de Sănătate Mintală – Adulți, şef Secţia 
Chirurgie generală, şef Secţia Oftalmologie și şef Secţia O.R.L.  din 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva; 
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    3. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara 
întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 
2019; 
    4. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuţiei 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara 
pe trimestrul I 2019; 
    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării  pe  
unități administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  
valoarea  adăugată pentru drumurile județene și comunale alocate 
județului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020 – 
2022; 
    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022;  
    7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022 
ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara;  
    8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 - 2022 ale 
spitalelor publice de interes județean; 
    9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2019 și situațiilor financiare anuale pe anul 
2018 ale unor societăți comerciale la care Județul Hunedoara are 
calitatea de acționar majoritar;  
    10. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual 
al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare 
prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2019; 
    11. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social 
la S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL; 
    12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri 
pentru funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul 
județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”; 
    13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de 
lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 
2019; 
    14. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații 
pentru anul bugetar 2019; 
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    15. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomelor de 
Excelență și a stimulentelor financiare sportivilor și colectivelor tehnice 
din județul Hunedoara care au obținut performanțe deosebite la 
acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în cursul anului 
2018; 
    16. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomelor de 
merit și a stimulentelor financiare elevilor și profesorilor care au obținut 
distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și 
naționale pe discipline de învățământ în anul școlar 2017 – 2018; 
    17. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de 
evaluare și selecție a asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor 
neguvernamentale fără scop patrimonial care inițiază și organizează 
acțiuni, programe, proiecte culturale, inclusiv cultură scrisă,  educativ-
științifice, sportive, unităților de cult, pentru care se pot acorda finanțări 
nerambursabile din fonduri publice, precum şi a comisiei de soluționare 
a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acestora; 
    18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului 
anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare neram-bursabilă 
în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2019; 
    19. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Universitatea 
Politehnica Timișoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, în 
vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean; 
    20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Inspectoratul 
Scolar al Județului Hunedoara în vederea finanțării și organizării în 
comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa județeană; 

   21. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Inspectoratul 
Scolar al Județului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui 
proiect de interes județean; 
    22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de 
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2019; 
    23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei 
județene privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului 
în dificultate 2014 – 2020; 
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    24. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale 
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare 
spațiu expozițional la Galeriile de Artă Forma Deva”; 
    In conformitate cu prevederile art.43 alin.1 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și ale art.50 alin.3 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat 
prin Hotărârea nr.102/2016, vă rugăm să aprobați modificarea ordinii 
de zi în sensul suplimentării ei cu următoarele proiecte de hotărâre: 
    25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Modernizarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 
2014-2020; 
    26. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale 
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare spații 
RMN - Spitalul Județean de urgență Deva”; 
    27. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare în 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui drum aparținând 
proprietății publice a Municipiului Brad, care asigură accesul rutier la 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, în vederea realizării unor lucrări 
de modernizare și reabilitare; 
    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 (29). 
   S-a alăturat plenului doamna consilier județean Armean 
Lenuța, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare 
este 30. 
    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 
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”. 
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I. 
 

      Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea 
rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante 
de șef secție la Secția II din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Brad. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
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 validarea rezultatului 
examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante de șef secție 
la Secția II din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad: 
    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 validarea 
rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante 
de șef secție la Secția II din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Brad, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
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II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea 
rezultatelor concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării  
funcţiilor vacante de şef Centrul de Sănătate Mintală – Adulți, şef 
Secţia Chirurgie generală, şef Secţia Oftalmologie și şef Secţia O.R.L.  
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
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 validarea rezultatelor 
concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării  funcţiilor 
vacante de şef Centrul de Sănătate Mintală – Adulți, şef Secţia 
Chirurgie generală, şef Secţia Oftalmologie și şef Secţia O.R.L.  din 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva: 
    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). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea 
rezultatelor concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării  
funcţiilor vacante de şef Centrul de Sănătate Mintală – Adulți, şef 
Secţia Chirurgie generală, şef Secţia Oftalmologie și şef Secţia O.R.L.  
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
 
 
 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza şi 
aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean 
Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe 
trimestrul I 2019. 
    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 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 analiza şi aprobarea 
execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean 
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Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe 
trimestrul I 2019: 
    Domnii consilieri județeni Felciuc Eduard, Socaci Andrei și 
Suciu Ancuța Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 27. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza şi 
aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean 
Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe 
trimestrul I 2019, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (27). 
 

9 
 



IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2019. 
    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 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 analiza și aprobarea 
execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara pe trimestrul I 2019: 
    Domnii consilieri județeni Felciuc Eduard, Socaci Andrei și 
Suciu Ancuța Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 27. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2019, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (27). 
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V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  
repartizării  pe  unități administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  
din  taxa  pe  valoarea  adăugată pentru drumurile județene și 
comunale alocate județului Hunedoara pe anul 2019 și estimările 
pentru anii 2020 – 2022. 
    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. 
    Toma Florian: 
    Domnule președinte, scurtă intervenție aș avea la acest 
punct de pe ordinea de zi. Desigur, recunoaștem cu toții, sumele 
alocate de la bugetul de stat pentru întreținere drumuri județene sunt 
mult, mult sub necesar, având în vedere rețeaua extinsă de drumuri 
județene la nivelul județului Hunedoara. Dar, prin adresa nr.4320 din 
20.03.2018, consiliul județean a transmis primăriilor să comunice 
necesarul de fonduri pentru drumurile comunale. Sigur că primăriile s-
au conformat și avem în mape vreo câteva sute de pagini transmise de 
primării privind necesarul de fonduri pentru intervențiile pe drumuri 
comunale, iar în anexă, suma din dreptul drumurilor comunale este 
zero. Sigur, motivația este absolut corectă: sumele sunt insuficiente și 
nu putea fi repartizat la nivelul la care s-a solicitat de către primării. 
Stim cu toții că solicitările primăriilor depășesc de 2-3 ori sumele 
alocate la nivel județean. 
    Grupul de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal au 
solicitat de nenumărate ori - și solicităm și acum - atunci când alocăm 
sumele pentru întreținere de drumuri județene, o inventariere clară a 
acestor drumuri județene, în funcție de starea de degradare, 
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prioritizarea lucărilor în funcție de starea de degradare. Vrem o alocare 
transparentă și să ni se comunice alocările pe zone de intervenție, 
funcție de gradul de degradare, pentru că județul este împărțit în mai 
multe zone de intervenție, în funcție de contractele încheiate cu firmele 
de specialitate. Si, în același timp, am dori să ni se comunice o 
poziționare cât mai exactă, adică numărul drumului județean pe care 
se intervine, poziția kilometrică, lungimea de pătură asfaltică sau 
natura lucrărilor care se execută. Pentru că nu e corect ca, din sumele 
acestea atât de mici care ni se alocă pentru întreținerea drumurilor 
județene, ele să fie direcționate cu prioritate spre anumite zone, unde – 
întâmplător sau neîntâmplător – tricoul pe care-l îmbracă primarul este 
de altă culoare, neglijând alte zone. Din acest motiv solicităm această 
inventariere și această prioritizare.  
    Desigur, vom vota proiectul de hotărâre, pentru că acestea 
sunt suimele, nu avem de unde scoate altele, dar trebuie să intervenim 
și în sprijinul primarilor.  Pentru că ei și-au făcut datoria, ne-au transmis 
necesarul de care au nevoie, dar, din păcate, ceea ce se întoarce 
înspre ei este zero. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    E corect, e pertinent și, înainte de a-i da cuvântul 
administratorului public pe subiectul acesta, vreau să spun că, la o 
ultimă conferință de presă, vorbeam de reabilitări înainte de a avea 
bugetul pentru zone cum sunt Teliuc și Boșorod. Asta pentru că 
vorbeați de culori care ne plac sau nu ne plac. Nu-i adevărat, drumurile 
nu au și nu trebuie ca infrastructura să aibă nimic în comun cu ceea ce 
înseamnă coloratură politică. Si încă o mică observație vreau să fac cu 
privire la micimea fondurilor alocate pentru drumurile județene din 
județul Hunedoara. In acest an sunt cu aproximativ 8 milioane mai mult 
decât anul trecut. Sigur, s-a ținut cont și de dimensiunea mică a valorii 
de anul trecut. Iar 2: și consiliul local a alocat șase milioane pentru 
domeniul acesta și nu cred că ne vom opri aici, considerând că 
rectificările vor fi în continuare valabile.  
    In ce privește prioritizarea și modul de lucru vă propun să vi 
le comunicăm, dar o să dea detalii administratorul public. Mai mult 
decât atât, dacă vă aduceți aminte, am făcut toată documentația pentru 
un sistem rutier care să evidențieze zona turistică a Tării Hațegului. 
Este vorba de 170 de kilometri, dacă-mi aduc eu bine aminte, cu o 
valoare în jur de 290 de milioane de lei, pe care o să încercăm să-i 
obținem prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Mulțumesc 
oricum pentru intervenție. Domnule administrator public! 
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    Avram Costel: 
    După cum ați observat, pentru întreținerea de anul acesta, 
pe lângă cele 16 milioane lei care vin de la Guvernul României, și 
consiliul județean a prins în buget 6 milioane lei. In total, vor fi 
aproximativ 22 milioane lei.  
    Da, la ora aceasta avem o inventariere, avem starea de 
viabilitate și este foarte bine. Pentru transparență maximă, pot să vă 
pun la dispoziție comenzile din fiecare lună și atunci dumneavoastră 
veți ști exact în ce zone facem lucrări acum. Pentru a rezolva problem 
pe culoarul Mureș, chiar dacă noi avem semnat acel contract de 
finanțare, există probleme în urma iernii foarte grele, în zona Uroi, 
Simeria, Hărău, Brănișca, Ilia, Geoagiu, Rapolt. Cred că spăptămâna 
viitoare vor fi gata lucrările în toate aceste localități și nu ascund faptul 
că și în Valea Jiului.  
    Dar în același timp, cum spunea și domnul președinte,  am 
încercat și încercăm să vedem exact locurile tutistice. Am demarat și 
am dat comandă pentru plombarea drumului către Orăștie – 
Sarmizegetusa, unde vor fi turiști. Am încercat să facem în zona lacului 
Cinciș, dar acolo avem o problemă. Am avut de gând să facem tot 
lacul Cinciș, dar comuna Teliuc a preluat, pentru canalizare, drumul 
județean și noi nu mai putem investi. In același timp, vrem să facem 
întreținere și să terminăm covorul asfaltic din zona Straja. Am făcut 
patru km anul trecut, mai sunt în jur de 3 km, ce vor fi finanțați pe 
lucrări de întreținere anul acesta. 
    Avem starea de viabilitate pentru toate drumurile și veți 
avea surpriza că, începând de lua viitoare, fiecare consilier va primi pe 
mail toate datele, fiindcă sunt clare, suntem transparenți și vrem să știți 
toți unde se cheltuiesc acești bani, pe ce zone, pentru că așa este, 
județul e împărțit în cinci zone. Mulțumesc! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Incă o dată subliniez că este pertinentă solicitarea. Nu 
trebuie să respecte decât două condiții de importanță județeană 
majoră: infrastructura – prioritate unu în acest an și respectarea ad 
literam a legalității și a transparenței, pe care o manifestăm în utilizarea 
banilor publici. 
    Iovănescu Alin Cosmin: 
    Domnule președinte, vreau să-l întreb și eu pe domnul 
administrator public referitor la DJ685, care este un drum de utilitate 
turistică. Ce ne poate spune despre acest drum? 
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    Avram Costel: 
    Tot în luna mai, va primi comandă pentru a rezolva un 
covor asfaltic, având în vedere că acest drum este intrarea în Parcul 
Național Retezat. In comuna Sălaș, patru kilometri din acest drum 
județean vor fi asfaltați, mergând pe ideea ca în aceste zone turistice 
să dezvoltăm infrastructura, în limita banilor pe care îi avem.  
    Chirilă Ioan Nicolae: 
    Dacă-mi permiteți, domnule administrator, am remarcat că 
ați spus că s-a făcut drumul către Cinciș.  
    Avram Costel: 
    Si către Ghelari. 
    Chirilă Ioan Nicolae: 
    Si am observat că și cel care ducecître furnalul de la 
Govăjdie. Foarte bine! Dar drumul până la locul în care au început 
lucrările, mă refer la drumul de la Hunedoara înspre Teliuc și mai ales 
zona fostei stații de preparare, unde sunt destul de mari gropile acolo? 
Rugămintea mea este să încercați să-l aveți în vedere, pentru că sunt 
patru kilometri pe care îți rupi mașina. 
    Avram Costel: 
    Este posibil ca aprobarea bugetului să ne dea voie să 
reușim, cu banii pe care dumneavoastră îi aprobați astăzi, să rezolvăm 
și această problemă. 
    Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea  
repartizării  pe  unități administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  
din  taxa  pe  valoarea  adăugată pentru drumurile județene și 
comunale alocate județului Hunedoara pe anul 2019 și estimările 
pentru anii 2020 – 2022: 
    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 aprobarea  
repartizării  pe  unități administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  
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din  taxa  pe  valoarea  adăugată pentru drumurile județene și 
comunale alocate județului Hunedoara pe anul 2019 și estimările 
pentru anii 2020 – 2022, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
    S-a alăturat plenului doamna consilier județean Frânc Oana 
Elisabeta, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în 
continuare este 31. 
 
 
 

 
VI. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pe 
anii 2020-2022. 
    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. 
    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 analiză a asocierii şi colaborării cu 
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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 aprobarea bugetului 
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-
2022: 
    Domnii Consilieri județeni Felciuc Eduard, Socaci Andrei, 
Stănescu Vetuța și Suciu ancuța elena nu participă la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 27. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
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    Art.6: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019 și estimările pe 
anii 2020-2022, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (27). 
 
 
 
 

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 și estimările pentru anii 
2020-2022 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
    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. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
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 bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022 
ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara: 
    Domnul consilier județean județean Felciuc Eduard nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 30. 
    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? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.11: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.12: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.13: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.14: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.15: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.16: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.17: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.18: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.19: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.20: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.21: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.22: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 și estimările pentru anii 
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2020-2022 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
 
 
 
 

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimările pe anii 
2020 - 2022 ale spitalelor publice de interes județean. 
    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 Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
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 bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 - 2022 ale 
spitalelor publice de interes județean: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 30. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    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? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimările pe anii 
2020 - 2022 ale spitalelor publice de interes județean, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
 
 
 
 

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și situațiilor financiare 
anuale pe anul 2018 ale unor societăți comerciale la care Județul 
Hunedoara are calitatea de acționar majoritar. 
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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. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
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 bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2019 și situațiilor financiare anuale pe anul 
2018 ale unor societăți comerciale la care Județul Hunedoara are 
calitatea de acționar majoritar: 
    Domnul consilier județean Socaci Andrei nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 30. 
    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? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și situațiilor financiare 
anuale pe anul 2018 ale unor societăți comerciale la care Județul 
Hunedoara are calitatea de acționar majoritar, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
 
 
 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat 
la închiderea exercițiului bugetar al anului 2018 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de 
funcționare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 
2019. 
    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 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 utilizarea excedentului 
anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare 
prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2019: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 30. 
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    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). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat 
la închiderea exercițiului bugetar al anului 2018 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de 
funcționare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 
2019, 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 majorarea 
capitalului social la S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL. 
     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. 
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    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
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 majorarea capitalului 
social la S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL: 
    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 majorarea 
capitalului social la S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unor 
măsuri pentru funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”. 
    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 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 aprobarea unor măsuri 
pentru funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul 
județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”: 
    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). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
unor măsuri pentru funcționarea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără 
stăpân”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene pe anul 2019. 
    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 Programului de 
lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 
2019: 
  Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    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 
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene pe anul 2019, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (31). 
    S-a alăturat plenului domnul consilier județean Mutulescu 
Marius, astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare este 32. 
 

 
 
 

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea plății 
unor cotizații pentru anul bugetar 2019. 
    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 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, 
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juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Toma Florian: 
    Domnule președinte, am o foarte scurtă intervenție la acest 
punct de pe ordinea de zi. Cunoaștem cu toții, aceste cotizații sunt 
niște obligații financiare asumate de către consiliul județean, nu se 
poate pune problema să nu fim de acord cu ele.  Apare, însă, o mică-
mică problemă. 
    Un parlamentar de Hunedoara, un deputat, nu mai știu eu 
de la ce partid,  spunea mai lunile trecute, prin presa locală, că ar fi 
rezolvat problema ca paramedicii de la Asociația Salvital să fie preluați 
de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, astfel încât să se 
elimine discrepanțele salariale dintre paramedicii de la Salvital și 
paramedicii preluați de ISU. Problema – spunea stimatul deputat – a 
fost rezolvată în Parlamentul României.  
    Astăzi, sigur că suntem puși în situația de a aproba 
cotizația către Salvital, asigurând funcționarea acestei asociații, până 
la finalizarea procedurii de preluare. Sigur că, la sfârșitul anului trecut, 
Salvital trecând printr-o criză financiară, am fost de acord și cu 
majorarea cotizațiilor, de la 3,5 lei la 5 lei. Am observat în proiectul de 
hotărâre că noi am prevăzut suma pentru un an calendaristic, pentru 
12 luni. Nu este o problemă, suma neconsumată rămâne neconsumată 
și se reportează, se transferă în altă parte.  
    Dar obrăznicia celor de la Salvital depășește orice limită. 
Ne transmit nouă, consiliului județean, iar prin grija executivului și 
consilierilor județeni, o adresă, înregistrată în data de 9.01.2019, la 
nr.251, în care, în ultima frază, se spune așa: „Având în vedere că în 
anul 2019 asociația nu mai dispune de resurse financiare care să 
acopere nu știu ce, solicităm ca prima rată semestrială în cuantum de 
1.142.877 lei să fie plătită de către consiliul județean...”.  
    Adică ne solicită să achităm rată semestrială, pe șase luni. 
De unde știm noi că nu se finalizează procedura într-o lună, în două, în 
trei și, odată plătiți acești bani către asociație, n-o să-i mai putem 
recupera niciodată. Corect și legal, din punctul nostru de vedere, este 
ca această rată să se achite lunar, așa cum prevede legea, ignorând 
această obrăznicie prin care vine la consiliul județean și spune: dați-ne 
acu pe șase luni, că vedem noi ce se întâmplă mai departe!  
    In ce privește procedura de preluare, în opinia mea, va 
trebuie să depunem toate eforturile ca să fie finalizată, nu numai pentru 
că grevează bugetul consiliului județean. Consiliul județean își poate 
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permite să plătească această cotizație și avem chiar obligația, față de 
cei care ne-au trimis în acest for, să rezolvăm aceste probleme. Dar 
paramedicii merită un alt tratament și ei trebuie să fie preluați de către 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Mulțumesc! Aș face două precizări, nesemnificative, zic eu. 
Unu: nimeni nu s-a lăudat, dar lumea face eforturi constante pentru 
preluarea acestei asociații de către SMURD și se va prelua. Doi: 
probabil că solicitarea despre care vorbeați se face nu cu obrăznicie, ci 
preventiv, echipa respectivă conștientizând că, în acord cu legislația, 
noi nu vom plăti aceste rate decât lunar. Din luna în care a fost 
preluată asociația, cu toată transparența, nu vor mai beneficia de  
susținerea financiară a consiliului județean. Dar vă promit că facem și 
noi, și cei care au afirmat că ne ajută și este normal să ne ajute, vom 
face toate eforturile pentru a lămuri această problemă în cursul anului 
2019. Si cunoașteți, fără doar și păoate, că intențiile sunt demarate în 
legislativ. Oricum, mulțumesc pentru intervenție. 
     Nemaifiind alte intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea plății 
unor cotizații pentru anul bugetar 2019: 
    Domnii consilieri județeni Felciuc Eduard, Socaci Andrei și 
Stănescu Vetuța nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 
astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.11: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
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    Art.12: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.13: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.14: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.15: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.16: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.17: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
plății unor cotizații pentru anul bugetar 2019, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (29). 
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XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea 
Diplomelor de Excelență și a stimulentelor financiare sportivilor și 
colectivelor tehnice din județul Hunedoara care au obținut performanțe 
deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în 
cursul anului 2018. 
    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 Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
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 acordarea Diplomelor de 
Excelență și a stimulentelor financiare sportivilor și colectivelor tehnice 
din județul Hunedoara care au obținut performanțe deosebite la 
acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în cursul anului 
2018: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea 
Diplomelor de Excelență și a stimulentelor financiare sportivilor și 
colectivelor tehnice din județul Hunedoara care au obținut performanțe 
deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, în 
cursul anului 2018, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

XVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea 
Diplomelor de merit și a stimulentelor financiare elevilor și profesorilor 
care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile 
internaționale și naționale pe discipline de învățământ în anul școlar 
2017 – 2018. 
    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 Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
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 acordarea Diplomelor de 
merit și a stimulentelor financiare elevilor și profesorilor care au obținut 
distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și 
naționale pe discipline de învățământ în anul școlar 2017 – 2018: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea 
Diplomelor de merit și a stimulentelor financiare elevilor și profesorilor 
care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile 
internaționale și naționale pe discipline de învățământ în anul școlar 
2017 – 2018, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
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XVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea 
Comisiei de evaluare și selecție a asociațiilor, fundațiilor sau 
organizațiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care inițiază și 
organizează acțiuni, programe, proiecte culturale, inclusiv cultură 
scrisă,  educativ-științifice, sportive, unităților de cult, pentru care se 
pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice, precum şi a 
comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acestora. 
    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. 
    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 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 constituirea Comisiei de 
evaluare și selecție a asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor 
neguvernamentale fără scop patrimonial care inițiază și organizează 
acțiuni, programe, proiecte culturale, inclusiv cultură scrisă,  educativ-
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științifice, sportive, unităților de cult, pentru care se pot acorda finanțări 
nerambursabile din fonduri publice, precum şi a comisiei de soluționare 
a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acestora: 
    Doamna consilier județean Armean Lenuța nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31. 
    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? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constituirea 
Comisiei de evaluare și selecție a asociațiilor, fundațiilor sau 
organizațiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care inițiază și 
organizează acțiuni, programe, proiecte culturale, inclusiv cultură 
scrisă,  educativ-științifice, sportive, unităților de cult, pentru care se 
pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice, precum şi a 
comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acestora, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 

XVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare 
nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2019. 
    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. 
    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 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. 
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     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului 
anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă 
în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2019: 
    Doamna consilier județean Armean Lenuța nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31. 
    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 
Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare 
nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2019, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Inginerie din 
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Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes 
județean. 
    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 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 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 aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Inginerie din 
Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes 
județean: 
    Domnul consilier județean Gherman Petre Lucian nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 31. 
    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? 
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- 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? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Inginerie din 
Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes 
județean, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara în vederea finanțării și 
organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa 
județeană. 
     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. 
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    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 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 aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara în vederea finanțării și 
organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa 
județeană: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi ()32. 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara în vederea finanțării și 
organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa 
județeană, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 

 
 
 

XXI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara în vederea realizării în 
comun a unui proiect de interes județean. 
    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 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 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. 
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     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara în vederea realizării în 
comun a unui proiect de interes județean: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Inspectoratul Scolar al Județului Hunedoara în vederea realizării în 
comun a unui proiect de interes județean, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
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XXII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 
bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2019. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
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 Planului anual 
de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2019: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2019, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
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XXIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Strategiei județene privind protecția și promovarea drepturilor copilului 
și adultului în dificultate 2014 – 2020. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
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 Strategiei 
județene privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului 
în dificultate 2014 – 2020: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi 32(). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Strategiei județene privind protecția și promovarea drepturilor copilului 
și adultului în dificultate 2014 – 2020, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

XXIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
”Reamenajare spațiu expozițional la Galeriile de Artă Forma Deva”. 
    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 privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
”Reamenajare spațiu expozițional la Galeriile de Artă Forma Deva”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
”Reamenajare spațiu expozițional la Galeriile de Artă Forma Deva”, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

XXV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul 
„Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara 
(Valea Jiului) – 2014-2020. 
  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. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
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 indicatorilor 
tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Modernizarea 
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infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) – 
2014-2020: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul 
„Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara 
(Valea Jiului) – 2014-2020, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

XXVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
„Amenajare spații RMN - Spitalul Județean de urgență Deva”. 
    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. 
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      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 notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
„Amenajare spații RMN - Spitalul Județean de urgență Deva”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
„Amenajare spații RMN - Spitalul Județean de urgență Deva”, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 

 
 

XXVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind solicitarea de 
preluare în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui drum 
aparținând proprietății publice a Municipiului Brad, care asigură 
accesul rutier la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, în vederea 
realizării unor lucrări de modernizare și reabilitare. 
    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 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 preluare în 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui drum aparținând 
proprietății publice a Municipiului Brad, care asigură accesul rutier la 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, în vederea realizării unor lucrări 
de modernizare și reabilitare:  
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind solicitarea de 
preluare în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui drum 
aparținând proprietății publice a Municipiului Brad, care asigură 
accesul rutier la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, în vederea 
realizării unor lucrări de modernizare și reabilitare, în ansamblul său:  

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

x 
 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    La momentul acesta, ordinea de zi a ședinței a fost 
epuizată. A mai rămas punctul Diverse. Dacă nu aveți nimic împotrivă, 
îi voi da cuvâtul în primul rând domnului vicepreședinte Vasilescu. 
    Vasilescu Sorin Adrian: 
    Vă mulțumesc, domnule președinte! Vreau să mulțumesc 
colegilor din consiliul județean care au participat ieri la ședința de lucru 
a Comisiei permanente din Camera deputaților și Senat pentru 
problemele cu UNESCO. A fost o dezbatere constructivă, în urma 
căreia au rezultat câteva concluzii. Ea s-a încheiat cu un acord, un 
acord în care parlamentarii și-au propus să inițieze un proiect de lege 
pentru preluarea cetăților dacice din Munții Orăștiei, cele patru din 
județul Hunedoara și Căpîlna din Județul Alba.  
    Există, de asemenea,  un proiect de lege care se găsește 
în Camera Deputaților, a trecut de Senat, privind măsurile de pază și 
ordine publică și un alt proiect de lege pentru modificarea Codului 
silvic, care prevede multe interdicții pentru monumentele istorice. Si, de 
asemenea, în urma vizitei în teren, când au văzut ceea ce se întâmplă 
la Costești, au propus să înainteze guvernului solicitarea de a emite o 
ordonanță de urgență pentru eliberarea autorizațiilor de construire 
pentru intervenții de urgență, cu un regim special. Este o mare 
realizare și, dacă se vor materializa acest lucruri, o bună parte din 
problemele pe care le întâmpinăm, pentru faptul că practic nu sunt 
administrate aceste cetăți dacice din Munții Orăștiei, s-ar rezolva.   
    Bineînțeles că le-a fost solicitată și o finanțare pentru 
proiectul pe care-l avem astăzi, DALI de la Sarmizegetusa Regia, prin 
măsurile de conservare și protejare este un proiect de 36 milioane 
euro, cost pe care consiliul județean nu ar avea de unde să-l suporte 
de unul singur și s-a solicitat sprijinul pentru finanțarea acestei 
investiții. Acest acord a fost semnat atât de către toți membrii Comisiei 
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UNESCO, cât și de către parlamentarii de Hunedoara și Alba, care au 
luat parte la dezbateri și care nhu fac parte din comisie. 
    Vreau să mulțumesc și colegilor mei, mai ales domnului 
președinte Mircea Bobora, cât și domnului vicepreședinte Andronache, 
pentru sprijinul pe care l-au acordat pentru buna desfășurare și, mai 
ales, sperăm că pentru materializarea a nceea ce ieri s-a stabilit aici.  
    Iar pentru că suntem înainte de sărbători, vă doresc 
sărbători fericite, un Paște fericit! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Noi, executivul consiliului județean - nu pentru că aș dori 
neapărat eu să completez – am și făcut patru propuneri, care nu numai 
că au fost agreate, au fost susținute cu același gen de propuneri și din 
partea altor coloraturi politice. Si cred că momentul în care se dorește 
o dezvoltare durabilă, pe principiile corecte ale intensificării unei 
activități turistice, care înseamnă de la infrastructură până la educație, 
îmbunătățirea tuturor segmentelor de activitate socio-economică, cred 
că dacă se dorește din tot sufletul treaba asta, lucrurile se vor și 
îndeplini.  
    Poftiți, doamna Bălănesc! 
    Bălănesc Doinița Maria: 
    Domnule președinte, în ședința de luna trecută am avut 
rugămintea – chiar dacă drumul de la Voineasa este drum național – 
să facem o interpelare din partea consiliului județean. Aș dori, dacă 
primiți un răspuns, să ni-l înaintați și nouă. Vrem să vedem dacă au 
vreo intenție de a lua măsuri. 
    Iar al doilea subiect pe care aș vrea să-l abordez este apa 
și canalizarea din Parîng. Cu sprijinul constructorului, eu cred că 
problema drumului se va rezolva anul acesta și poate vom găsi soluții 
și pentru apă și canalizare. Vă mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Eu vă pot spune un lucru: îmi aduc aminte că, acum doi 
ani, domnul Andronache dădea un răspuns chiar cu privire la drumul 
de la Voineasa. A avut o interpelare către conducerea Ministerului 
Transporturilor de la vremea aceea. Dar continuăm lucrurile și să fiți 
convinsă că, în momentul când avem o veste despre treaba asta, o să 
v-o dăm.  
    Poftiți, domnule Rădescu! 
    Rădescu Cosmin: 
    Preluând mesajul domnului vicepreședinte Sorin Vasilescu 
legat de urările de Paști și având în vedere că sunt managerul 
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Teatrului Dramatic „ID Sîrbu” din Petroșani, cu permisiunea 
dumneavoastră, aș vrea să vă recit o poezie. E un moment artistic, 
considerați-l un moment artistic. Nu vreau să duc în derizoriu ședința 
publică a Consiliului Județean Hunedoara, dar atâta vreme cât această 
sală a mai găzduit momente artistice, cred că ar fi în regulă să 
ascultăm această poezie. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Am un singur comentariu și asta din simpatia reciprocă pe 
care o avem. Este imposibil pentru cineva să ducă în derizoriu o 
ședinșă a unui consiliu județean. Am ținut să menționez treaba asta.  
    Rădescu Cosmin: 
  Eu am vrut să nu fie interpretată greșit.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nici nu se poate. Interpretarea ducerii în derizoriu ar fi o 
interpretare pur tendențioasă. Vă rog! 
    Sigur. Si ca să vă exprim înapoi senzația de prietenie și de 
reciprocitate, o să vă recit o poezie pe care dumneavoastră mi-ați 
recitat-o mie la începutul mandatului meu. Si e o poezie care vă place 
foarte tare. Poezia se numește RIȘTI de Rudyard Kipling: 
 

Râzând,  
Rişti să pari nebun.  

Plângând,  
Rişti să pari sentimental.  
Întinzând o mână cuiva,  

Rişti să te implici.  
Arătându-ţi sentimentele,  

Rişti să te arăţi pe tine însuţi.  
Vorbind în faţa mulţimii despre ideile şi visurile tale,  

Rişti să pierzi…  
Iubind,  

Rişti să nu fii iubit la rândul tău.  
Trăind,  

Rişti sa mori…  
Sperând, 

Rişti să disperi,  
Încercând măcar,  
Rişti să dai greş…  

Dar dacă nu rişti nimic,  
Nu faci nimic,  
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Nu ai nimic,  
Nu eşti nimic… 

    Vă mulțumesc! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Eu îți mulțumesc că ți-ai adus aminte de începutul 
mandatului, îți mulțumesc că ai recitat ca un actor profesionist o poezie 
a lui Kipling, numai că cea pe care ți-am recitat-o eu atunci era alta și 
se numea IF. Eu nu m-am pregătit de momentul ăsta artistic, dar pot 
să spun  că începe așa: 

De poţi fi calm când toţi se pierd cu firea 
În jurul tău, şi spun că-i vina ta; 

De crezi în tine, chiar când omenirea 
Nu crede, dar să-i crezi şi ei cumva; 

Repet, n-o pot recita toată, pentru că sunt și ușor emoționat și nici nu 
m-am pregătit pentru treaba asta. 
    Rădescu Cosmin: 
    Vă mulțumesc că ați răspuns provocării! 
     Bobora Mircea Flaviu: 
    Poftiți, vă rog! 
    Radu Irina: 
    Numele meu este Irina Radu și sunt actor al Teatrului 
Dramatic „I.D.Sîrbu” Petroșani și sunt aici azi în numele colectivului 
Teatrului Dramatic „I.D.Sîrbu”. O parte a colectivului este prezentă aici, 
o parte a rămas acasă, pentru a asigura buna desfășurare a activității.  
Avem o adresă; dacă sunteți curioși și ați vrea să ne ascultați, v-am 
mulțumi din suflet. 
    Noi, actorii Teatrului Dramatic ”Ion D.Sîrbu” Petroșani, am 
doi să vă aducem la cunoștință următoarele:  
    Nota primită de managerul Cosmin Rădescu la evaluarea 
anuală nu reflectă activitatea managerială sau organizatorică a 
instituției noastre, în condițiile în care, din proiectul minimal asumat de 
către manager, au fost atinse și depășite toate target-urile.  
    In momentul în care Cosmin Rădescu a preluat funcția de 
manager al instituției noastre, Teatrul Dramatic „I.D.Sîrbu” se confrunta 
cu probleme foarte grave, probleme pe care consiliul județean le 
cunoștea foarte bine, datorită multiplelor plângeri sau adrese pe care 
le-a făcut către consiliu. Aceste probleme vreau să vă spun că au fost 
tratate cu toată seriozitatea de Cosmin Rădescu și au fost rezolvate 
rând pe rând, într-un timp, din punctul nostru de vedere, foarte scurt. Si 

56 
 



dacă-mi permiteți să adaug de la mine, cu maximă discreție, având în 
vedere gravitatea situației noastre. 
    Colectivul Teatrului Dramatic „Ion D.Sîrbu”Petroșani are 
încredere în proiectul de management al lui Cosmin Rădescu, proiect 
validat, de altfel, și de Consiliul Județean Hunedoara în anul 2017, ola 
concursul de proiecte, și am dori – dacă se poate – ca ordonatorul de 
credite să continue colaborarea cu acest manager. 
    De asemenea, avem câteva cereri, dacă sunt posibile. Am 
dori, cu tot bunul simț și în numele purității artei, pentru că nu avem alt 
argument, ca domnul Costel Avram să fie schimbat din funcția de 
membru al comisiei de contestații a evaluării anuale, deoarece 
cunoaștem cu toții că între dumnealui și domnul Cosmin Rădescu sunt 
niște conflicte personale, așa cum am putut vedea în presa locală sau 
în mediul online, de-a lungul ultimului an.  
    De asemenea, am dori, noi, angajații teatrului, o reevaluare 
corectă a activității instituției noastre. Considerăm că este evident 
faptul că, în ultimii doi ani, Teatrul Dramatic „I*.D.Sîrbu” s-a aflat într-o 
ascensiune evidentă, atât din punct de vedere cultural, artistic, cât și 
din punct de vedere administrativ. A se vedea raportul de activitate pe 
anul trecut! 
    Si mai cerem, dacă se poate, ca cei doi membri de 
specialitate ai comisiei de contestații să fie, pe cât posibil, imparțiali și 
competenți în evaluarea unui manager cultural. Am înțeles că, în prima 
comisie, unul dintre membri era un actor. Si eu sunt un simplu actor, 
nu consider că din funcția mea pot evalua competent un manager 
cultural; îmi depășește aria de activitate. 
    Vă mulțumim foarte frumos și vă mulțumim că sunteți 
alături de noi. Si mai vreau să spun că reprezint aici un număr de 50, 
din cei 60 de angajați ai Teatrului Dramatic „Ion D.Sîrbu”. Domnul 
Rădescu nu se află pe lista pe care eu o reprezint. 
    Adresa o să o depunem la registratula consiliului județean. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Da, sigur. 
    Din respect pentru dumneavoastră, am acceptat această 
discuție și eram și obligați să o acceptăm, pentru că ședințele 
consiliului județean sunt ședințe publice. Dar, în același timp, vreau să 
vă spun și am discutat și cu domnul Rădescu, și cu parte dintre 
dumneavoastră, acum câteva zile că lucrurile sunt extrem de clare în 
ceea ce înseamnă procedurile legale de evaluare și contestare. 
Comisiile de evaluare și contestare a examenului au fost cunoscute de 
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acum o lună de zile. Nimeni nu și-a pus probleme de genul acesta.  
Aveți cuvântul meu de onoare și garanția că legalitatea se va înfăptui 
întocmai.  
    Doi: în comisia de evaluare să nu-mi cereți, pentru că am 
tot auzit discuții de genul ăsta ... Președintele, eu cel puțin, în câteva 
domenii nu mă interferez cu oamenii, subiectele, modalitățile și, mai 
ales, procedurile legale de îndeplinire a actului respectiv. Si asta nu 
pentru că n-aș avea câteodată tentația să mă amestec, ci pentru că e 
ilegal și, mai mult decât atât, pentru că eu conștientizez că nu mă pot 
pricepe la toate, așa cum își închipuie unii sau alții. 
    Domnul Rădescu nu a fost evaluat ca și actor; se poate, ca 
actor, să fie un mare câștig că nu se va mai ocupa de pânza de pe ... 
în cazul în care, la contestație, se dă o rezoluție de un anumit aspect. 
De asta nici nu zic favorabilă sau devaforabilă. 
    Radu Irina: 
    Domnule președinte, cred că vorbim de lucruri diferite. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu, nu vorbim de lucruri diferite. Si eu nu vreau să mă 
întind la discuții pe tema asta. Vă spun și vă garantez că va fi 
respectată legalitatea. Iar componența comisiilor nu e formată numai 
dintr-un singur reprezentant, ci are doi actori, directori de teatre din 
România, aleși dintre cei care și-au putut manifesta dorința de a fi în 
comisia de contestații. Vă rog să lăsați adresa și vă promit că, din 
punct de vedere al legislației, ea se va respecta întocmai. Vă 
mulțumesc mult. 
    Rădescu Cosmin: 
    Aș vrea să adaug ceva, domnule președinte. Dacă tot ați 
vorbit de legal sau ilegal, aș vrea să supun atenției dumneavoastră un 
aspect și anume faptul că Regulamentul de desfășurare a evaluării 
anuale a managementului Teatrului Dramatic „Ion D.Sîrbu” Petroșani a 
fost vizat de domnul Dan Daniel, în calitatea sa de secretar al județului, 
dânsul autonumindu-se în comisia de examinare, lucru care este – din 
punctul nostru de vedere – un conflict de interese, urmând ca membrii 
comisiei să fie remunerați cu 10% din remunerația ordonatorului 
principal de credite. Din cest punct de vedere considerăm că există un 
conflict de interese și vă rog să analizați acest aspect de legalitate 
asupra constituirii comisiei de evaluare a managementului 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Am înțeles. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați participat 
la ședința consiliului județean. 
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  Dacă mai sunt subiecte de discutat din partea domnilor 
consilieri? Dacă nu, mulțumesc și toate cele bune! 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
 
  PRESEDINTE, 
      Mircea Flaviu Bobora 
         SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
               Daniel Dan 
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