
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara

din data de 31 mai 2019

   La  ședință  sunt  prezenți:  Bobora  Mircea  Flaviu  –
președintele  Consiliului  Județean  Hunedoara;  Andronache  Daniel
Costel,  Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinții  Consiliului  Județean
Hunedoara;  Armean  Lenuța,  Bălănesc  Doinița  Maria,  Chirilă  Ioan
Nicolaie, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina,
Felciuc  Eduard,  Frânc  Oana  Elisabeta,  Gherman  Petre  Lucian,
Hirghiduși  Ion,  Hodor  Petru,  Iovănescu  Alin  Cosmin,  Ivăniși  Maria,
Magheru  Dan  Adrian,  Mârza  Florin,  Mutulescu  Marius,  Oprișa  Ioan
Florin, Petruș Adrian, Popa Mircea Marcel, Popescu Valentin, Popescu
Viorica, Rus Lucian Ioan, Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța Elena, Simon
Ionuț  Lucian,  Staier  Ioan  Dumitru,  Toma  Florian,  Vlad  Ovidiu  –
consilieri județeni; Dan Daniel -  secretarul județului.
  Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni Antal Liviu
Marius și Socaci Andrei.
  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
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a Consiliului Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016
a  Consiliului  Judeţean  Hunedoara,  vă  rog  să  vă  ridicaţi  pentru
intonarea Imnului Naţional al României.
  Se intonează Imnul Naţional al României.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Intrucât  sunt  prezenţi  un  număr  de  31  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  10  mai  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
(31).

x

  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnilor consilieri, vă prezint următorul proiect al ordinii de
zi, așa cum a fost el publicat:
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra
situației  gestionării  bunurilor  Consiliului  Județean  Hunedoara  la  31
decembrie 2018;
  2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului  de
execuţie  al  bugetului  propriu  al  judeţului  Hunedoara  şi  a  situaţiilor
financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean
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Hunedoara  şi  instituţiilor  publice  aflate  în  finanţarea  acestuia,  la  31
decembrie 2018;
  3.  Proiect  de hotărâre pentru completarea Anexei nr.3 la
Hotărârea  Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.316/2018  privind
aprobarea nivelului taxelor și  tarifelor,  precum și altor taxe asimilate
acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara aplicabile în
anul fiscal 2019;
  4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  de
venituri și cheltuieli pe anul 2019 la SC PARC INDUSTRIAL CALAN
SRL;
  5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetului  propriu  al  Județului  Hunedoara  pe  anul  2019,  precum  și
modificarea programului de investiții, anexă la buget;
  6. Proiect de hotărâre privind apobarea rectificării bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului Civilizației Dacice și
Romane Deva, precum și modificarea programului de investiții, anexă
la buget;
  7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli al Sanatoriului de Pneumoftiziologie
Geoagiu pe anul 2019 și modificarea programului de investiții, anexă la
buget;
  8. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual
al  bugetului  propriu  al  judeţului  Hunedoara  rezultat  la  închiderea
exerciţiului bugetar  al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor
secţiunii  de  dezvoltare  prevăzute  în  bugetul  propriu  al  județului
Hunedoara pe anul 2019;
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor
de  ajutor  social/burse  medicale  elevilor  care  frecventează  cursurile
instituțiilor  de  învățământ  special  finanțate  de  Consiliul  Județean
Hunedoara pentru semestrul II al anului școlar 2018 – 2019;
  10.  Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Județean  Hunedoara  în  Consiliul  de
administrație  al  Bibliotecii  Județene  Ovid  Densușianu  Hunedoara-
Deva;
  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții
al Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani;
  12.  Proiect  de hotărâre privind darea în  folosință cu titlu
gratuit a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului public al Județului
Hunedoara, în vederea desfășurării activităților specifice ale Biroului de
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Inspecție  Teritorială  Hunedoara  al  Consiliului  Național  al
Audiovizualului;
  13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Metodologiei de
atribuire  a  spațiilor  destinate  închirierii  în  clădirile  și  platformele
expoziționale realizate prin Proiectul ”Parc de Afaceri Simeria”;
  14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea
procedurii de selecție a rezidenților din Parcul Industrial Călan;
  15.  Proiect  de  hotărâre  privind  retragerea  UAT-  Județul
Hunedoara  din  Asociația  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”Serviciul
județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”;
  16.  Proiect  de  hotărâre  privind  abrogarea  Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.64/2019 privind stabilirea modului
de administrare a imobilului fostă cazarmă militară dezafectată 5159
Pestișu Mare;
  17.  Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  valorii  de
inventar  a  unor  drumuri  județene  aparținând  domeniului  public  al
Județului Hunedoara;
  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:  ”Amenajare
magazie materiale sanitare la parter corp Completare secții spitalizare
– Spitalul Județean de Urgență Deva”;
  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:  ”Amenajare
spațiu  USTACC  și  dotare  cu  sistem  de  monitorizare  –  Secția  de
cardiologie – Spitalul Județean de Urgență Deva”;
  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:  ”Asigurare
rezervă de apă – Spitalul Județean de Urgență Deva”;
  21. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:  ”R.K. Bloc de
locuințe pentru transformare în spații administrative – Spitalul Județean
de Urgență Deva”;
  22. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Construcție nouă
pe amplasamentul Pavilioanelor C, D și E în cadrul Centrului Militar
Județean Hunedoara”;
  23. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Casa
de cultură, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”; 
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  24. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:  ”Reparații
exterioare teatru și execuția rampelor pentru persoane cu dizabilități la
Teatrul Dramatic I.D.Sîrbu din municipiul Petroșani”;
  25.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor
tehnico-economici  și  a  documentației  tehnico-economice  pentru
obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă potabilă zona turistică Pasul
Vîlcan”  și  aprobarea  cofinanțării  din  bugetul  propriu  al  județului
Hunedoara;
  26. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate
a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții:
”Modernizare  DJ  707G:  DN  7  Gurasada  –  Dănulești,  km.3+500  –
km.14+000”;
  27. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate
a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții
”Modernizare  DJ  706B:  Luncoiu  de  Jos  –  Stejărel  -  Luncșoara  -
Dumești - Sârbi (DJ706), km. 2+800 – 3+800 și 7+150-19+450”;
  28. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate
a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții
”Modernizare DJ 705D: Bozeș - Băcâia - limită județ Alba, km.3+424 –
km.7+700”;
  29.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui
contract de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean
Hunedoara și Municipiul Petroșani, prin Consiliul Local al Municipiului
Petroșani  pentru  realizarea  lucrărilor  la  obiectivul  de  investiții
”Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 66 cu strada Dealului –
Municipiul Petroșani”;
  30. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului  Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în
comisia  de  soluționare  a  contestațiilor  pentru  ocuparea  funcției  de
director medical la Spitalul Județean de Urgență Deva; 
  31. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general
revizuit pentru  obiectivul de investiții „Modernizare Centrul de Îngrijire
și Asistență nr.1 Păclișa”;
  32. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 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
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prin Hotărârea nr.102/2016, vă rugăm să aprobați modificarea ordinii
de zi în sensul suplimentării ei cu următoarela proiecte de hotărâre:
  33.  Proiect  de  hotărâre  privind  validarea  rezultatului
examenului  organizat  în  vederea  ocupării  funcției  vacante  de  șef
Laborator analize medicale din cadrul Spitalului Județean de urgență
Deva;
  34. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții
anexă  la  bugetul  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2019 al  Spitalului
Județean de Urgență Deva;
  35. Proiect de hotărâre pentru completarea art.2 al Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.85/2015;
  36.  Proiect  de  hotărâre  privind  adoptarea  unor  măsuri
pentru  îndeplinirea  obligațiilor  de  mediu  referitoare  la  închiderea
depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani.
  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 (31).

  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”.

I.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea
Raportului  asupra  situației  gestionării  bunurilor  Consiliului  Județean
Hunedoara la 31 decembrie 2018.
  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  aprobarea  Raportului
asupra situației gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la
31 decembrie 2018:
  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
Raportului  asupra  situației  gestionării  bunurilor  Consiliului  Județean
Hunedoara la 31 decembrie 2018, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

  Se  sprezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a
situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului
Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia,
la 31 decembrie 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  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  contului  de
execuţie  al  bugetului  propriu  al  judeţului  Hunedoara  şi  a  situaţiilor
financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean
Hunedoara  şi  instituţiilor  publice  aflate  în  finanţarea  acestuia,  la  31
decembrie 2018:
  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?

8



- 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
contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a
situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului
Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia,
la 31 decembrie 2018, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

III.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  pentru  completarea
Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.316/2018
privind  aprobarea  nivelului  taxelor  și  tarifelor,  precum  și  altor  taxe
asimilate  acestora  din  competența  Consiliului  Județean  Hunedoara
aplicabile în anul fiscal 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.
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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  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 pentru completarea Anexei nr.3 la
Hotărârea  Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.316/2018  privind
aprobarea nivelului taxelor și  tarifelor,  precum și altor taxe asimilate
acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara aplicabile în
anul fiscal 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.
  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 pentru completarea
Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.316/2018
privind  aprobarea  nivelului  taxelor  și  tarifelor,  precum  și  altor  taxe
asimilate  acestora  din  competența  Consiliului  Județean  Hunedoara
aplicabile în anul fiscal 2019, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (30).

IV.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2019  la  SC  PARC
INDUSTRIAL CALAN 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.
  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 bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2019 la SC PARC INDUSTRIAL CALAN
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).
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  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2019  la  SC  PARC
INDUSTRIAL CALAN SRL, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

V.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
rectificării  bugetului  propriu  al  Județului  Hunedoara  pe  anul  2019,
precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
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  aprobarea  rectificării
bugetului  propriu  al  Județului  Hunedoara  pe  anul  2019,  precum  și
modificarea programului de investiții, anexă la buget:
  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).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
rectificării  bugetului  propriu  al  Județului  Hunedoara  pe  anul  2019,
precum și  modificarea  programului  de  investiții,  anexă  la  buget,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

VI.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului
Civilizației Dacice și Romane Deva, precum și modificarea programului
de investiții, anexă la buget.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
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  aprobarea  rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului Civilizației
Dacice  și  Romane  Deva,  precum  și  modificarea  programului  de
investiții, anexă la buget:
  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
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului
Civilizației Dacice și Romane Deva, precum și modificarea programului
de investiții, anexă la buget, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

VII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
rectificării  bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  al  Sanatoriului  de
Pneumoftiziologie Geoagiu pe anul 2019 și modificarea programului de
investiții, anexă la buget.
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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 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  rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli al Sanatoriului de Pneumoftiziologie
Geoagiu pe anul 2019 și modificarea programului de investiții, anexă la
buget: 
  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
rectificării  bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  al  Sanatoriului  de
Pneumoftiziologie Geoagiu pe anul 2019 și modificarea programului de
investiții, anexă la buget, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (31).

VIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  utilizarea
excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat
la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2018, ca sursă de finanţare
a cheltuielilor  secţiunii  de dezvoltare 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 judeţului Hunedoara rezultat la închiderea
exerciţiului bugetar  al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor
secţiunii  de  dezvoltare  prevăzute  în  bugetul  propriu  al  județului
Hunedoara 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?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
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  Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  utilizarea
excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat
la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2018, ca sursă de finanţare
a cheltuielilor  secţiunii  de dezvoltare 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 (31).
 

IX.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
acordării  burselor  de  ajutor  social/burse  medicale  elevilor  care
frecventează cursurile  instituțiilor  de învățământ  special  finanțate de
Consiliul Județean Hunedoara pentru semestrul II al anului școlar 2018
– 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 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  acordării
burselor  de  ajutor  social/burse  medicale  elevilor  care  frecventează
cursurile  instituțiilor  de  învățământ  special  finanțate  de  Consiliul
Județean Hunedoara pentru semestrul II al anului școlar 2018 – 2019:
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  Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
acordării  burselor  de  ajutor  social/burse  medicale  elevilor  care
frecventează cursurile  instituțiilor  de învățământ  special  finanțate de
Consiliul Județean Hunedoara pentru semestrul II al anului școlar 2018
– 2019, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

X.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Județean  Hunedoara  în  Consiliul  de
administrație  al  Bibliotecii  Județene  Ovid  Densușianu  Hunedoara-
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.
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  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Județean  Hunedoara  în  Consiliul  de
administrație  al  Bibliotecii  Județene  Ovid  Densușianu  Hunedoara-
Deva:
  Art.1 se adoptă prin vot deschis:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Art.2 se adoptă prin vot secret:
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Vă  rog  să  faceți  propuneri  pentru  desemnarea  unui
reprezentant  al  consiliului  județean  în  consiliul  de  administrație  al
bibliotecii!
   Rus Lucian Ioan:
 Domnule  președinte,  permiteți-mi  s-o  propun,  din  partea
grupului de consilieri PSD, pe doamna Bârgău Mariea. Cred că toată
lumea o cunoaște, are o activitate literară foarte, foarte puternică în
județul  Hunedoara și,  de asemenea,  în  presa scrisă  cu o  activitate
constantă.
  Popescu Viorica:
  Din partea consilierilor  județeni  PNL,  propunerea noastră
este următoarea: economist David Adrian Nicolae. 

După  consemnarea  propunerilor,  se  procedează  la
exercitarea  votului  secret,  apoi  se  trece  la  numărarea  voturilor  și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca  Alina  Victoria,  președintele  comisiei  de  validare.  Din  acesta
rezultă că au fost exprimate valabil 31 voturi, din care 17 voturi pentru
doamna  Bârgău  Mariea  și  14  voturi  pentru  domnul  David  Adrian
Nicolae.
  Astfel a fost adoptat art.2 al proiectului de hotărâre.
  Art.3 se adoptă prin vot deschis:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Județean  Hunedoara  în  Consiliul  de
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administrație  al  Bibliotecii  Județene  Ovid  Densușianu  Hunedoara-
Deva, în ansamblul său:
  Domnii  consilieri  județeni  Frânc  Oana  Elisabeta,  Simon
Ionuț  Lucian  și  Suciu  Ancuța  Elena  lipsesc  temporar  din  sala  de
ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate este 28.

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (28).

XI.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului
de funcții al Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.
  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.
  Stănescu Vetuța:
  Inainte de a supune la vot acest proiect de hotărâre, am  o
întrebare să pun actualei conduceri a Teatrului I.D.Sîrbu. Este foarte
scurtă.  Să  ne  spună  cum au  gândit  modificarea  statului  de  funcții,
astfel încât aceste modificări, în urma evenimentelor care s-au produs
la acest teatru, să eficientizeze activitatea teatrului. Vă mulțumesc.
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  Bobora Mircea Flaviu:
  Eu știu că e vorba de două promovări  de la gradul  II  la
gradul I și de la debutant la gradul II.
  Burghiu-Anuțoiu Irina:
  Ultimele  evenimente  nu  au  afectat  cu  nimic  modificarea
statului de funcții. E vorba de două promovări. Celelalte modificări au
avut loc înainte de numirea mea ca manager interimar. Si s-a făcut o
singură angajare:  un consultant  artistic,  care ajută foarte mult.  Este
nevoie de el pentru promovarea spectacolelor, pentru o bună imagine
publică, pentru relațiile cu presa, cu administrația publică locală și așa
mai departe. Restul sunt modificări făcute înainte de luna mai 2019.
  Stănescu Vetuța:
  Mulțumesc!
  Mutulescu Marius:
  Am  și  eu  o  întrebare,  având  în  vedere  că  am  aprobat
achiziții  de servicii juridice la Teatrul I.D. Sîrbu. Am în față un dosar
privind calitatea lucrărilor făcute la învelitoarea de la acest teatru, care
la ora actuală este deteriorată, deși am alocat bani pentru refacerea ei.
Am înțeles că în teatru plouă cu găleata. Toate documentele pe care le
am aici, pe care o să le studiez și probabil că o să fac o interpelare, nu
poartă avizul juridicului. Aș dori să știu de ce. 
  Burghiu-Anuțoiu Irina:
  Acestea sunt documente dinainte de numirea mea, dar –
din informațiile pe care le dețin – o parte din ele nu au viză din cauză
că a demisionat  juristul  în  luna februarie.  Cred că din 19 februarie.
Documentele din 19 februarie și până în 5 martie nu poartă aviz juridic
pentru că teatrul nu a avut jurist. In 5 martie am angajat jurist și cred că
celelalte documente ar trebui să poarte semnătura Irinei Popescu, care
a intrat  în  concediu  medical  din 15 aprilie  și  este  încă în  concediu
medical. 
  Mutulescu Marius:
  Mulțumesc!
  Bobora Mircea Flaviu:
  Da, e un punct de discuție; mulțumesc, domnule Mutulescu!
Ce  vreau  să  vă  spun  în  plus  la  treaba  asta  este  că  am  demarat
procedura pentru organizarea concursului pentru funcția de manager la
Teatrul ID Sîrbu din petroșani. 
  Nemaifiind  alte  intervenții  în  legătură  cu  acest  punct,  se
supune  la  vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
statului de funcții al Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani:
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  Doamna  consilier  județean  Suciu  Ancuța  Elena  lipsește
temporar din sala de ședințe, 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).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
statului  de  funcții  al  Teatrului  Dramatic  ”Ion  D.  Sîrbu”  Petroșani,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XII.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în folosință
cu titlu gratuit a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului public al
Județului Hunedoara, în vederea desfășurării activităților specifice ale
Biroului  de Inspecție  Teritorială Hunedoara al  Consiliului  Național  al
Audiovizualului.
  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.
      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 darea în folosință cu titlu
gratuit a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului public al Județului
Hunedoara, în vederea desfășurării activităților specifice ale Biroului de
Inspecție  Teritorială  Hunedoara  al  Consiliului  Național  al
Audiovizualului:
  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  darea  în
folosință cu titlu gratuit a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului
public  al  Județului  Hunedoara,  în  vederea  desfășurării  activităților
specifice ale Biroului de Inspecție Teritorială Hunedoara al Consiliului
Național al  Audiovizualului, în ansamblul său:
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- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  pentru  modificarea
Metodologiei de atribuire a spațiilor destinate închirierii  în clădirile și
platformele  expoziționale  realizate  prin  Proiectul  ”Parc  de  Afaceri
Simeria”.
  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 pentru modificarea Metodologiei
de  atribuire  a  spațiilor  destinate  închirierii  în  clădirile  și  platformele
expoziționale realizate prin Proiectul ”Parc de Afaceri Simeria”:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  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 pentru modificarea
Metodologiei de atribuire a spațiilor destinate închirierii  în clădirile și
platformele  expoziționale  realizate  prin  Proiectul  ”Parc  de  Afaceri
Simeria”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XIV.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  modificarea  și
completarea procedurii de selecție a rezidenților din Parcul Industrial
Călan.
  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,

25



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  modificarea  și
completarea procedurii de selecție a rezidenților din Parcul Industrial
Călan:
  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 modificarea
și completarea procedurii de selecție a rezidenților din Parcul Industrial
Călan, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XV.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind retragerea UAT-
Județul  Hunedoara  din  Asociația  de  Dezvoltare  Intercomunitară
”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.
  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.
    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.
  Toma Florian:
  Domnule președinte, o frază, dacă-mi permiteți. Constatăm
că, atunci când o activitate produce efecte vizibil pozitive, se găsește
întotdeauna cineva care să distrugă totul. Sigur că, de data asta, a fost
Curtea de Conturi a României, care ne-a notificat că activitatea pe care
am desfășurat-o în acest ADI trebuie să înceteze, existând riscul ca, în
maxim un an de zile, populația canină să inunde iar străzile municipiilor
și orașelor noastre. 
  Sțim cu toții că administrațiile publice locale, primăriile, sunt
în incapacitate de a finanța o asemenea activitate.  Va trebui  să ne
așezăm cu toții la masă și să găsim, în cel mai scurt timp, o soluție
care să conțină, atât cadrul de legalitate sau să conțină condițiile de
legalitate,  cât  și  să  fie  eficientă.  Nu  putem  lăsa  această  activitate
nedesfășurată sau în suspans, pentru că riscul este enorm de mare și
ne vom întoarce foarte repede la anii 2011-2012, când orașele erau
pline de populație canină fără stăpân.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Nu numai că aveți dreptate, dar am și discutat împreună cu
colegii  mei.  Căutăm  soluții,  dar  nu  numai  noi;  oricare  dintre
dumneavoastră are o soluție viabilă, care să se poată încadra în cadrul
legislativ care ordonează această activitate, suntem deschiși. așa cum
ați  văzut,  luna  trecută  noi  am  și  bugetat  o  sumă  pentru  această
asociație. Vă aștept pe oricare dintre dumneavoastră și vom continua
să ne stoarcem mintea pentru a găsi o soluție și, într-adevăr, trebuie să
găsim o soluție pentru activitatea asta.
   Nemaifiind  alte  intervenții  în  legătură  cu  acest  punct,  se
supune  la  vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  retragerea
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UAT- Județul Hunedoara din Asociația 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 retragerea
UAT- Județul Hunedoara din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
”Serviciul  județean  pentru  ocrotirea  animalelor  fără  stăpân”,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XVI.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  abrogarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.64/2019 privind stabilirea
modului de administrare a imobilului fostă cazarmă militară dezafectată
5159 Pestișu Mare.
  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,
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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  abrogarea  Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.64/2019 privind stabilirea modului
de administrare a imobilului fostă cazarmă militară dezafectată 5159
Pestișu Mare:
  Domnul  consilier  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).
  Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  stabilirea
modului de administrare a imobilului fostă cazarmă militară dezafectată
5159 Pestișu Mare, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii
de inventar a unor drumuri județene aparținând domeniului public al
Județului 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  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 actualizarea valorii  de
inventar  a  unor  drumuri  județene  aparținând  domeniului  public  al
Județului Hunedoara:
  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 actualizarea
valorii  de  inventar  a  unor  drumuri  județene  aparținând  domeniului
public al Județului Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

30



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

XVIII.

  Se prezintă proiectul  de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
”Amenajare  magazie  materiale  sanitare  la  parter  corp  Completare
secții spitalizare – 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.
  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  magazie  materiale  sanitare  la  parter  corp  Completare
secții spitalizare – Spitalul Județean de Urgență Deva”:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
notei  conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de
investiții:  ”Amenajare  magazie  materiale  sanitare  la  parter  corp
Completare secții spitalizare – Spitalul Județean de Urgență Deva”, 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 notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
”Amenajare  spațiu  USTACC și  dotare  cu  sistem de  monitorizare  –
Secția de cardiologie – 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.
  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:
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”Amenajare  spațiu  USTACC și  dotare  cu  sistem de  monitorizare  –
Secția de cardiologie – Spitalul Județean de Urgență Deva”:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
notei  conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de
investiții:  ”Amenajare  spațiu  USTACC  și  dotare  cu  sistem  de
monitorizare – Secția de cardiologie – Spitalul Județean de Urgență
Deva”, 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 notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
”Asigurare rezervă de apă – 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
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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  notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
”Asigurare rezervă de apă – Spitalul Județean de Urgență Deva”:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
notei  conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de
investiții:  ”Asigurare rezervă de apă – Spitalul  Județean de Urgență
Deva”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XXI.

  Se prezintă proiectul  de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
”R.K.  Bloc de locuințe pentru transformare în spații  administrative –
Spitalul Județean de Urgență Deva”.
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  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.
  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  notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
”R.K.  Bloc de locuințe pentru transformare în spații  administrative –
Spitalul Județean de Urgență Deva”:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
notei  conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de
investiții:  ”R.K.  Bloc  de  locuințe  pentru  transformare  în  spații
administrative – Spitalul Județean de Urgență Deva”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

  Se prezintă proiectul  de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
”Construcție nouă pe amplasamentul Pavilioanelor C, D și E în cadrul
Centrului Militar Județean 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  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  notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
”Construcție nouă pe amplasamentul Pavilioanelor C, D și E în cadrul
Centrului Militar Județean Hunedoara”:
  Domnul  consilier  județean  Vlad  Ovidiu  lipsește  temporar
din sala de ședințe, 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).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
notei  conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de
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investiții: ”Construcție nouă pe amplasamentul Pavilioanelor C, D și E
în cadrul Centrului Militar Județean Hunedoara”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XXIII.

  Se prezintă proiectul  de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
”Reabilitare  Casa  de  cultură,  municipiul  Hunedoara,  județul
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  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  notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
”Reabilitare  Casa  de  cultură,  municipiul  Hunedoara,  județul
Hunedoara”:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
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- Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30 – domnul consilier
județean Magheru Dan Adrian lipsește temporar din sala de ședințe).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30 – domnul consilier
județean Magheru Dan Adrian lipsește temporar din sala de ședin).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
notei  conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de
investiții:  ”Reabilitare Casa de cultură, municipiul Hunedoara, județul
Hunedoara”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XXIV.

  Se prezintă proiectul  de hotărâre privind aprobarea notei
conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
”Reparații  exterioare teatru și  execuția rampelor pentru persoane cu
dizabilități la Teatrul Dramatic I.D.Sîrbu din municipiul Petroșani”.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.
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  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.
  Domnii consilieri județeni Mârza Florin și Stănescu Vetuța
au părăsit lucrările ședinței, astfel încât numărul consilierilor prezenți în
continuare este 29.
  Mutulescu Marius:
  Aș dori să o întreb pe doamna director sau pe cineva care
poate să-mi  răspundă,  care este  motivul  pentru  care lucrările  de la
teatru nu au fost finalizate, deși contractul este din data de 9.07.2018
semnat și pentru care a fost alocată o sumă de aproximativ 150 mi lei?
Si când se vor finaliza lucrările, pentru că, totuși, în teatru, la ora asta,
plouă?  Iar  povestea  cu  consultanța  juridică,  să  mă  ierte  doamna,
pentru documentația pe care o am există o firmă de avocatură care are
un contract în perioada respectivă încheiat cu Teatrul ID Sîrbu.
  In afară de acest lucru, aș dori să vă atrag atenția că în
acest  contract  există  niște  penalități  cu  care  trebuia  amendat
constructorul,  constructor  care,  la  ora  actuală,  are  firma desființată,
radiată.  Si,  în  același  timp,  aș  dori  să  știu  dacă  garanția  de  bună
execuție,  care  este  trecută  în  contract,  a  fost  reținută,  ca  măcar
penalitățile respective să le putem recupera.
  Burghiu-Anuțoiu Irina:
  In primul rând, vreau să specific că sunt două proiecte de
reparații complet diferite. Cel pe care-l aveți dumneavoastră acolo este
corpul  de  clădire  vechi,  este  vorba  de  clădirea  de  birouri,  iar  nota
conceptuală de la punctul acesta este pentru clădirea nouă, clădirea cu
sala de spectacole.
  O să vă răspund la întrebări pe rând, cum îmi aduc aminte.
Garanția am oprit-o, am și anunțat p.f.a. că că garanția este oprită.
Contractul  este  încheiat  din  15  decembrie  2018  și  am  calculat  și
penalizările la zi ...
  Mutulescu Marius:
  Contractul acesta este încheiat din data de 09.07.2018.
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  Burghiu-Anuțoiu Irina:
  Dacă vă uitați, are un act adițional care prelungește cu 10
zile lucrările.
  Mutulescu Marius:
    Exact, dar contractul este încheiat în vara anului trecut.
  Burghiu-Anuțoiu Irina:
  Exact,  contractul  a fost  încheiat  în vara anului  trecut,  au
avut un termen de predare a lucrărilor ...
  Mutulescu Marius:
  De 45 de zile.
  Burghiu-Anuțoiu Irina:
  Recepția nu a putut fi făcută din cauza defecțiunilor mari,
cuprinse acolo, în nota de la dirigintele de șantier. V-am dat-o, scrie
exact acolo ce n-au făcut bine.
  Mutulescu Marius:
  Ce  măsuri  s-au  luat,  pentru  că  această  clădire  se
degradează? Dumneavoastră ați avut un termen de execuție de 45 de
zile și am văzut, din documentația pe care mi-ați pus-o la dispoziție, că
nu  s-au  luat  măsuri  efective  de  reziliere  a  contractului  și  pentru  a
termina această lucrare înainte de a se degrada mai tare. Asta doresc
să știu. Pentru că noi am alocată o sumă de 150 mii lei. Eu am mai
avut  o  intervenție  anul  trecut  și  am spus  că  această  sumă trebuie
folosită pentru reparația acoperișului. Au mai fost niște discuții să se
mute această sumă la acoperiș, ceea ce mi s-a părut absolut absurd,
ca în momentul în care nu avem acoperișul reparat, să folosim banii ca
să zugrăvim subsolul clădirii.  Dar asta este cu totul altă discuție. Aș
dori  să știu dacă sumele alocate sunt în contul  consiliului  județean,
dacă s-au aplicat penalitățile de întârziere și care este mdalitatea de a
termina această investiție, vizavi de faptul că noi acum aprobăm alte
note  conceptuale,  pentru  alte  investiții,  dar  nu  le-am  terminat  pe
acestea, pe care le avem în curs. In 45 de zile trebuiau terminate și
acum suntem la aproape un an de zile și în teatru plouă.
  Burghiu-Anuțoiu Irina:
  Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Vreau să vă spun că
în luna mai am făcut toate demersurile pentru a încheia acest contract
și a-l rezilia. Am obținut certificatul constatator de radiere a BIZAUR în
data  de 24 mai.  După data aceasta,  i-am calculat  penalitățile  la  zi,
până în 24 mai, l-am înștiințat că-i încetează de drept contractul și că-i
oprim garanția de 13 mii lei.
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  Mutulescu Marius:
  Când vedeți terminată lucrarea asta?
  Burghiu-Anuțoiu Irina:
  Juristul  a  spus  că  așteptăm  confirmarea  de  primire  a
adresei, după care putem să dăm drumul la licitație, pentru a găsi un
constructor nou și să luăm de la capăt lucrarea. 
  Mutulescu Marius:
  Stimată  doamnă,  aveați  termen  45  de  zile  din  data  de
09.07.2018. Acum suntem în 2019 și a trecut aproape un an de zile.
Deci noi discutăm nu de când primește ... Dar sunt discuții pe care o să
le avem în comisii. Mulțumesc frumos.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Este pertinentă întrebarea și trebuie să prezentați un raport
al situației utilizării banilor la comisiile respective.
  Burghiu-Anuțoiu Irina:
  Banii știu că sunt la consiliul județean.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Stiu, dar nu asta e problema. Problema este degradarea
clădirii și problema este urmărirea unui p.f.a. care înseamnă mai nimic
din imagine.
   Nemaifiind  alte  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:
”Reparații  exterioare teatru și  execuția rampelor pentru persoane cu
dizabilități la Teatrul Dramatic I.D.Sîrbu din municipiul Petroșani”:
    Domnul  consilier  județean  Magheru  Dan  Adrian  lipsește
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la
acest punct este 28.
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
notei  conceptuale  și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de
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investiții:  ”Reparații  exterioare  teatru  și  execuția  rampelor  pentru
persoane  cu  dizabilități  la  Teatrul  Dramatic  I.D.Sîrbu  din  municipiul
Petroșani”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (28).

XXV.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
indicatorilor  tehnico-economici  și  a  documentației  tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă potabilă zona turistică
Pasul Vîlcan” și aprobarea cofinanțării din bugetul propriu al județului
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  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  și  a  documentației  tehnico-economice  pentru
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obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă potabilă zona turistică Pasul
Vîlcan”  și  aprobarea  cofinanțării  din  bugetul  propriu  al  județului
Hunedoara:
  Domnul  consilier  județean  Magheru  Dan  Adrian  lipsește
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la
acest punct este 28.
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
Art.5:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor  tehnico-economici  și  a  documentației  tehnico-economice
pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă potabilă zona turistică
Pasul Vîlcan” și aprobarea cofinanțării din bugetul propriu al județului
Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

43



  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (28).

XXVI.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii
actualizate a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul
de  investiții:  ”Modernizare  DJ  707G:  DN  7  Gurasada  –  Dănulești,
km.3+500 – km.14+000”.
  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  valorii
actualizate a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul
de  investiții:  ”Modernizare  DJ  707G:  DN  7  Gurasada  –  Dănulești,
km.3+500 – km.14+000”:
  Domnul  consilier  județean  Magheru  Dan  Adrian  lipsește
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la
acest punct este 28.
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
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  Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
valorii  actualizate  a  devizului  general  la  finalizarea  lucrărilor  pentru
obiectivul  de  investiții:  ”Modernizare  DJ  707G:  DN  7  Gurasada  –
Dănulești, km.3+500 – km.14+000”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (28).

XXVII.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii
actualizate a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul
de  investiții  ”Modernizare  DJ  706B:  Luncoiu  de  Jos  –  Stejărel  -
Luncșoara - Dumești - Sârbi (DJ706), km. 2+800 – 3+800 și 7+150-
19+450”.
    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.
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   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  valorii
actualizate a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul
de  investiții  ”Modernizare  DJ  706B:  Luncoiu  de  Jos  –  Stejărel  -
Luncșoara - Dumești - Sârbi (DJ706), km. 2+800 – 3+800 și 7+150-
19+450”:
  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).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind  aprobarea
valorii  actualizate  a  devizului  general  la  finalizarea  lucrărilor  pentru
obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel
-Luncșoara - Dumești - Sârbi (DJ706), km. 2+800 – 3+800 și 7+150-
19+450”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (28).

XXVIII.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii
actualizate a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul
de investiții ”Modernizare DJ 705D: Bozeș - Băcâia - limită județ Alba,
km.3+424 – km.7+700”.
  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,
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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  valorii
actualizate a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul
de investiții ”Modernizare DJ 705D: Bozeș - Băcâia - limită județ Alba,
km.3+424 – km.7+700”:
  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).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind  aprobarea
valorii  actualizate  a  devizului  general  la  finalizarea  lucrărilor  pentru
obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 705D: Bozeș - Băcâia - limită
județ Alba, km.3+424 – km.7+700”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
încheierii  unui  contract  de  asociere  între  Județul  Hunedoara,  prin
Consiliul  Județean Hunedoara și  Municipiul  Petroșani,  prin  Consiliul
Local al Municipiului Petroșani pentru realizarea lucrărilor la obiectivul
de investiții ”Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 66 cu strada
Dealului – Municipiul Petroșani”.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.
  Domnul  consilier  judeţean  Circo  Aurel  Vasile  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  privind  organizarea,  dezvoltarea
urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  protecţia  mediului
înconjurător,  conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură,
precum şi gospodărirea resurselor naturale.
  Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui
contract de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean
Hunedoara și Municipiul Petroșani, prin Consiliul Local al Municipiului
Petroșani  pentru  realizarea  lucrărilor  la  obiectivul  de  investiții
”Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 66 cu strada Dealului –
Municipiul Petroșani”:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
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- 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).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
încheierii  unui  contract  de  asociere  între  Județul  Hunedoara,  prin
Consiliul  Județean Hunedoara și  Municipiul  Petroșani,  prin  Consiliul
Local al Municipiului Petroșani pentru realizarea lucrărilor la obiectivul
de investiții ”Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 66 cu strada
Dealului – Municipiul Petroșani”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

XXX.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentanților  Consiliului  Județean  Hunedoara  în  comisia  de
concurs/examen și  în  comisia  de  soluționare  a  contestațiilor  pentru
ocuparea funcției de director medical la Spitalul Județean de Urgență
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.
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   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentanților  Consiliului  Județean  Hunedoara  în  comisia  de
concurs/examen și  în  comisia  de  soluționare  a  contestațiilor  pentru
ocuparea funcției de director medical la Spitalul Județean de Urgență
Deva:
  Primele două articole se adoptă prin vot secret.
  Bobora Mircea Flaviu:
  La  art.1,  vă  rog  să  faceți  propuneri  pentru  desemnarea
reprezentantului în comisia de concurs/examen.
  Suciu Ancuța Elena:
  Domnule președinte,  grupul PSD propune pentru comisia
de concurs pe domnul doctor Ioan Demeter.
  Popescu Viorica:
  Consilierii  județeni din grupul PNL propun pentru comisia
de concurs pe domnul doctor Popescu Valentin.
  După  consemnarea  propunerilor,  se  procedează  la
exercitarea  votului  secret,  apoi  se  trece  la  numărarea  voturilor  și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca  Alina  Victoria,  președintele  comisiei  de  validare.  Din  acesta
rezultă  că  au  fost  exprimate  valabil  29  voturi,  din  care  17  pentru
domnul Ioan Demeter și 12 pentru domnul Valentin Popescu.
  Astfel a fost adoptat art.1 al proiectului de hotărâre.
  Bobora Mircea Flaviu:
  La  art.2,  vă  rog  să  faceți  propuneri  pentru  desemnarea
reprezentantului în comisia de soluționare a contestațiilor.
  Suciu Ancuța Elena:
  Grupul  consilierilor  PSD  o  propune  pentru  comisia  de
soluționare a contestațiilor pe doamna Ioana Covacs.
  Popescu Viorica:
  Grupul  consilierilor  PNL  îl  propune  pe  domnul  doctor
Magheru Dan Adrian.

După  consemnarea  propunerilor,  se  procedează  la
exercitarea  votului  secret,  apoi  se  trece  la  numărarea  voturilor  și
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier
Dunca  Alina  Victoria,  președintele  comisiei  de  validare.  Din  acesta
rezultă  că  au  fost  exprimate  valabil  29  voturi,  din  care  17  pentru
doamna Ioana Covacs și 12 pentru comnul Dan Adrian Magheru.
  Astfel a fost adoptat art.2 al proiectului de hotărâre.
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  Art.3 se adoptă prin vot deschis:
  Domnul  consilier  județean  Oprișa  Ioan  Florin  a  părăsit
lucrările  ședinței,  astfel  încât  numărul  consilierilor  prezenți  în
continuare este 28.

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanților  Consiliului  Județean  Hunedoara  în  comisia  de
concurs/examen și  în  comisia  de  soluționare  a  contestațiilor  pentru
ocuparea funcției de director medical la Spitalul Județean de Urgență
Deva, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (28).

XXXI.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
devizului general revizuit pentru  obiectivul de investiții   „Modernizare
Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa”.
  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,
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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  devizului
general revizuit pentru obiectivul de investiții  „Modernizare Centrul de
Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa”:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
    Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
devizului general revizuit pentru  obiectivul de investiții   „Modernizare
Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (28).

XXXII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență
Deva.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
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  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti.
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și
a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență
Deva, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (28).
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XXXIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  validarea
rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante
de șef  Laborator  analize medicale din cadrul  Spitalului  Județean de
urgență 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  rezultatului
examenului  organizat  în  vederea  ocupării  funcției  vacante  de  șef
Laborator analize medicale din cadrul Spitalului Județean de urgență
Deva:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Se  supune la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  validarea
rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcției vacante
de șef  Laborator  analize medicale din cadrul  Spitalului  Județean de
urgență Deva:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (28).
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XXXIV.

  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  listei  de  investiții
anexă  la  bugetul  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2019 al  Spitalului
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 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  modificarea  listei  de
investiții  anexă  la  bugetul  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2019  al
Spitalului Județean de Urgență Deva:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea
listei de investiții anexă la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al Spitalului Județean de Urgență Deva, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (28).
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XXXV.

  Se prezintă proiectul de hotărâre pentru completarea art.2
al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.85/2015.
  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  pentru  completarea  art.2  al
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.85/2015:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru completarea
art.2  al  Hotărârii  Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.85/2015,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (28).

XXXVI.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  adoptarea  unor
măsuri  pentru  îndeplinirea  obligațiilor  de  mediu  referitoare  la
închiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani.
  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 adoptarea unor măsuri
pentru  îndeplinirea  obligațiilor  de  mediu  referitoare  la  închiderea
depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
  Art.2:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28).
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  Se supune la vot proiectul  de hotărâre privind adoptarea
unor  măsuri  pentru  îndeplinirea  obligațiilor  de  mediu  referitoare  la
închiderea  depozitului  neconform  de  deșeuri  menajere  Uricani,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul  de  hotărâre  a  fost  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (28).

x

  Bobora Mircea Flaviu:
  Inainte de a trece la diverse, vreau să vă anunț că între 5 și
20 iunie va avea loc evaluarea dosarelor depuse pentru finanțare pe
Legea  350/2005  și  că  responsabil  de  această  activitate,  pe  lângă
președintele  comisiei  de  evaluare,  va  fi  domnul  vicepreședinte
Andronache.
  De  asemenea,  vă  anunț  că  în  data  de  27  iunie  2019,
începând cu orele 10, vor avea loc ședințele comisiilor de specialitate,
iar în data de 28 iunie 2019, orele 11, se va desfășura ședința ordinară
a Consiliului Județean Hunedoara. 
  Iovănescu Alin Cosmin:
  Domnule  președinte,  eu  am  o  întrebare  pentru  domnul
administrator public referitor la drumul județean 685, porțiunea ce duce
spre  cabana  Rotunda;  dacă  ne  poate  spune  ceva  despre  situația
acestui drum?
  Avram Costel:
  Acest  drum  are  48  km,  din  care  33  sunt  ai  consiliului
județean. El este catalogat ca drum județean pe o lungime de 48 km.
In 29 martie, 11 km au fost preluați în administrare de către comuna
Rîu de Mori, pentru a face lucrări de canalizare. Noi avem exact până
la km 33+730. De acolo, sunt 700 km în administrarea Hidroelectrica și
aici este problema cu care noi ne confruntăm și de aceea este închis
drumul. Ar trebui o investiție foarte mare, iar noi, consiliul județean, la
ora aceasta nu putem investi,  din  cauza faptului  că  drumul  este în
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administrarea Hidroelectrica. De la km 33,730 și până la 48,700 este
catalogat ca drum județean, dar în administrarea Romsilva. Am avut
discuții cu cei de la Romsilva, iar săptămâna viitoare vom merge acolo,
să vedem exact care este problema cu cei de la Hidroelectrica. Trebuie
să ne întâlnim și să vedem exact. Dar la ora când discutăm, consiliul
județean nu poate investi bani într-un drum care este în administrarea
altcuiva
  Iovănescu Alin Cosmin:
  Vă mulțumesc.
  Dunca Victoria Alina:
  Domnule  președinte,  domnule  administrator  public,  mă
bucur  foarte mult  că v-ați  îndreptat  atenția  și  spre Valea Jiului.  Am
votat astăzi lucrări de investiție pentru Petroșani, Vulcan și Uricani. Stiu
aceste lucrări și sunt de acord că sunt necesare și trebuie făcute. Dar
vreau să vă întreb pe dumneavoastră și colegii consilieri ce facem cu
orașul Aninoasa? In acest sens, am rugămintea și, totodată, solicitarea
să faceți toate demersurile necesare pentru reabilitarea și asfaltarea a
2,5 km de drum județean, care face legătura între localitățile Iscroni și
Aninoasa.  In  speranța că voi  avea toată susținerea dumneavoastră,
dar și a colegilor consilieri din partea Partidului Social Democrat, cât și
a  colegilor  consilieri  de  la  Partidul  Național  Liberal,  în  numele
locuitorilor orașului Aninoasa, vă mulțumesc anticipat. 
  Vlad Ovidiu:
    Domnule președinte, eu vreau să vă supun atenției două
lucruri. E vorba de drumul județean 705, tronsonul de la Geoagiu la
Balșa, unde s-a intervenit în urmă cu o lună. In anumite zone s-a turnat
covor  asfaltic,  în  alte  zone  s-au  făcut  niște  plombări.  Bănuiesc  că
dumneavoastră știți și ați văzut cum s-au făcut lucrările în acea zonă.
Vă spun că, unde se toarnă covor asfaltic, se frezează doar la intrare și
la ieșire; în rest nu se frezează, doar se vine cu covor asfaltic peste
praf, peste nisip, exact așa cum este drumul și, în zonele unde trebuie
acoperite gropile, asfaltul se pune cu lopata în groapă, peste praf și
peste nisip. Eu am avut o discuție și cu domnul administrator public și
cred că ar trebui să fie foarte-foarte atenți la lucrurile acestea, pentru
că suntem prea săraci ca să cheltuim banii în felul acesta.
  In al doilea rând, vreau să vă întreb de drumul județean
705A, de la Orăștie la Costești.  Suntem la jumătatea anului, deja la
cetățile  dacice,  la  Sarmizegetusa  au  urcat  mii  de  turiști.  Consiliul
județean  cheltuie  foarte  mulți  bani  pentru  promovare  și  cu  toții  ne
mândrim cu cetățile dacice, dar până la ora aceasta nu am fost capabili
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să intervenim și să reparăm gropile. Vreau să vă întreb de ce permiteți
aceste lucruri? Pentru că oamenii și localnicii de acolo strică mașinile
și  toți  turiștii  pleacă  cu  un  gust  amar.  Reușim  să-i  aducem  prin
promovare, dar nu știu dacă mai vin a doua oară la noi. Si toate astea
în condițiile în care știm că sunt bani, pentru că i-am votat cu toții.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Luna trecută, doar luna trecută.
  Vlad Ovidiu:
  Da,  e  adevărat,  dar  permiteți-mi  să  vă  mai  spun  că  în
comune gen Rapolt, Hărău și mai sunt exemple ...
  Avram Costel:
  Geoagiu, Balșa ...
  Vlad Ovidiu:
  Da, Geoagiu, Balșa, am reușit să găsim banii necesari și
timpul să turnăm covor asfaltic. Către cetățile dacice nu. Cred că-i o
problemă.
  Bobora Mircea Flaviu:
  E vorba de plombe până la Costești.
  Vlad Ovidiu:
  Da, de plombe, de reparații.
  Avram Costel:
  Aș vrea să răspund eu. Referitor la drumul Geoagiu-Balșa,
dumneavoastră știți că s-au făcut acolo lucrări. Pozele pe care mi le-ați
trimis erau un rest, așa mi-a spus cel puțin constructorul, erau un rest
de o jumătate de cupă de IFRON și atunci, decât să-l arunce undeva, l-
au pus pe drum. Dar ăla nu face obiectul celor de la consiliul județean.
In același timp, vreau să vă spun că avem un diriginte de șantier care
vine și ne validează că lucrările sunt făcute bine. Nu putem sta după
fiecare lucrare și să mergem cineva de la consiliul județean. Dacă se
va  arăta  că  ceea  ce  spuneți  dumneavoastră  este  corect,  vom  lua
măsurile de rigoare. Deocamdată, dirigintele de șantier, care răspunde
și semnează, nu ne-a adus la cunoștință aceste lucruri.
  Referitor la Costești-Orăștie, vreau să vă spun că există,
într-adevăr,  pe  raza  comunelor  Beriu  și  Orăștioara.  S-a  semnat
contractul subsecvent și la ora actuală s-a dat comandă de lucrări pe
acest drum și se va face. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Ăsta cu certitudine,  pentru că și  eu am discutat  de vreo
două ori referitor la Beriu. 
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  Vlad Ovidiu:
 Să știți  că ceea ce vă spun eu vizavi  de Geoagiu-Balșa
este sută la sută real. Eu am avut n sesizări vizavi de lucrările care au
fost făcute acolo și lucrurile așa stau. Până ajunge dirigintele de șantier
să verifice ... bineînțeles că le va verifica. Dar eu nu asta spun, ci că se
fac lucrări îndoielnice, de slabă calitate, dar foarte-foarte slabă calitate.
Si când credeți - dați-mi un termen, un orizont de timp! - pe când se
plombează drumul spre cetățile dacice?
  Bobora Mircea Flaviu:
  Cât de repede posibil. 
  Avram Costel:
  De săptămâna viitoare.
  Ivăniși Maria:
  Vreau  doar  să  mulțumesc  colegilor  consilieri  județeni  și
conducerii consiliului județean, pentru că în aceste zile se derulează
proiectul  de  turnare  a  stratului  de  uzură  pe  drumul  care  duce  în
stațiunea  Straja. Este o lucrare importantă pentru noi, având în vedere
că și în sezonul de vară în stațiune se derulează o serie de acțiuni
turistice importante. Mulțumesc.
  Bălănesc Doinița Maria:
  Domnule președinte, nu am vrut să intervin atunci când am
aprobat proiectul 25 de pe ordinea de zi, dar vreau să vă spun că este
un lucru extraordinar că am găsit soluții să implementăm proiectul de
alimentare cu apă potabilă în zona turistică din Pasul Vîlcan. Insă aș
avea  rugămintea  să  găsim  soluții  ca  aceste  proiecte  să  fie
implementate și pentru stațiunea Straja, și pentru stațiunea Parîng. Cu
toții știm că, dacă reușim să implementăm aceste proiecte, ar ajuta la
dezvoltarea turismului și la ridicarea calității zonelor respective.  
  Iar legat de proiectul de la punctul 29, în ceea ce privește
sensul  giratoriu,  am făcut  un prim pas prin  asocierea cu municipiul
Petroșani, sper să găsim înțelegere la domnul primar și lucrurile să se
demareze cât mai repede, să putem demara procedurile de realizare a
acestei investiții. Vă mulțumesc!
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Domnule președinte, stimați colegi, referitor la punctul 23
din ordinea de zi, Casa de cultură din Hunedoara, încă din noiembrie a
fost votat proiectul în ceea ce privește reînceperea activității la casa de
cultură. Aș dori să urgentăm etapele care preced aceste activități, în
așa fel încât să scurtăm termenele. In opinia mea, dacă mergem tot la

61



intervale așa de lungi, va dura enorm de mult până se va putea începe
activitatea în această casă de cultură.
  In altă ordine de idei, am studiat expunerea de motive și am
observat acolo că se dorește și înființarea unei biblioteci. Eu tot stau și
mă gândesc de unde se ia spațiu,  pentru că acesta este destul  de
limitat și, în opinia mea, o bibliotecă are nevoie de un spațiu generos:
de o sală de lectură, de o cafenea, orice altceva ce este la modă în
ziua de astăzi. Nu aș vrea să facem lucrurile pe repede înainte, de
dragul de a avea ceva, cât de cât, acolo. S-ar putea să mă înșel, nu
pot  să zic  că am eu întotdeauna dreptate,  da,  din  punctul  meu de
vedere, aș vrea să fim foarte atenți la acest aspect. Iar cel care a făcut
propunere și are această dorință să și-o asume. Iar din alt punct de
vedere, nu aș dori să începem iarăși aceleași discuții despre cei care
au fost. Cei care au fost să fie sănătoși! Mă refer strict la acest proiect,
pe care l-am început din luna noiembrie.
  Si mai am o rugăminte. S-a intervenit pe drumul județean
ce face legătura între Sîntuhalm și Hunedoara. Din cauza ploilor din
ultima  perioadă,  pe  acul  drumului,  în  zona  depozitelor,  înainte  de
Cristur,  au apărut  gropi.  V-aș ruga,  dacă se poate,  să se intervină,
pentru  că  altfel  acestea  se  vor  adânci  și  vor  produce  daune
autoturismelor. Vă mulțumesc frumos. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Să  fiți  convins  că  dine  a  venit  cu  propunerea  pentru
bibliotecă își asumă răspunderea.
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Si mai am o rugăminte, pe care de mult am vrut să o aduc
în atenția consiliului județean. V-aș ruga să facem toate demersurile
necesare pentru a prelua furnalul de la Govăjdie la consiliul județean.
Pentru că au trecut atâția ani și acolo nu s-a realizat nimic. S-au făcut
atâtea proiecte, s-au discutat atâtea lucruri! Este păcat, pentru că este
un obiectiv foarte important, de care văd că numai se vorbește, dar
practic  și  faptic  nu  se  face  nimic.  Haideți  să  facem  demersurile
necesare, împreună cu uat Ghelari, și să-l preluăm, că noi ne mișcăm
mult mai repede decât cei de la Ghelari. Mulțumesc frumos.
  Avram Costel:
  Referitor la investiția de la Casa de cultură din Hunedoara,
vrem să ne mișcăm repede. Dumneavoastră știți că această casă de
cultură sau unele investiții făcute acolo fac obiectul unui dosar penal.
Noi vrem să ne mișcăm foarte repede, am avut discuții  cu primarul
municipiului Hunedoara, cu președintele consiliului  județean și,  dacă
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astăzi s-a aprobat nota conceptuală și tema de proiectare, în maxim
două săptămâni președintele consiliului județean vă va convoca într-o
ședință  de  îndată,  pentru  a  aproba  indicatorii  tehnico-economic  la
această  investiție,  după  aceea  urmând  să  se  scoată  la  licitație
proiectarea și execuția. Eu cred că în toamnă în afara casei de cultură
de la Hunedoara vor fi schele și vor începe lucrările. De ce începem de
afară? Așa am avut discuții și cu proiectantul. Pentru faptul că ce este
în exterior  nu face obiectul  acestui  dosar penal.  De aceea, nu vom
intra  să  facem  lucrări  în  interior,  unde,  o  parte  dintre  lucrări,  fac
obiectul acelui dosar penal și de aceea eu cred că casa de cultură de
la Hunedoara este un obiectiv prioritar pentru noi, consiliul județean.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Da. Ați amintit și de furnalul de la Govăjdie și ați venit cu
propunerea de preluare a acestuia de către consiliul județean. Eu știu
că  comuna  Ghelari  a  depus  un  proiect  pentru  ceea  ce  înseamnă
reabilitarea furnalului, dar o să ne gândim și la varianta asta. Si îl las
pe domnul Vasilescu să vă facă vorbire despre un alt proiect care, la
momentul  ăsta,  după  ani  de  zile,  putem  spune  că  e  pe  cale  de
rezolvare. Te rog, domnule Vasilescu!
  Vasilescu Sorin Adrian:
  In 17-19 aprilie a avut loc, în județul Hunedoara, comisia de
lucru a comisiei permanente a Camerei deputaților și Senatului pentru
relația cu UNESCO. In urma acelei ședințe de lucru, la care o parte din
dumneavoastră ați fost prezenți – cei care ați dat curs invitației noastre
– a fost întocmit un proiect de lege, la care consiliul județean a lucrat
alături  de  Ministerul  Culturii,  un  proiect  de  lege  care  să  rezolve
problema cetăților dacice. Este un proiect de lege care prevede, atât
preluarea lor, cât și intervențiile de urgență necesare. De asemenea,
prevede modificări la Codul silvic, pentru ca să fie recunoscută, să fie
reglementată activitatea turistică în fondul forestier și, totodată, paza.
Acest  proiect  de  hotărâre  a  fost  depus  de  către  parlamentarii
hunedoreni marți, la senat. Deci este un lucru pe care am reușit să îl
rezolvăm și  cred  că,  în  următoarea  perioadă,  vom reuși  să  vedem
materializat efortul nostru, pe care l-am depus în ultimii ani.
  Referitor la furnalul de la Govăjdia, vreau să vă spun că uat
Ghelari  a  depus acest  proiect  la  Institutul  Național  al  Patrimoniului,
unde este un fond de investiții de la Ministerul Culturii. In următoarea
perioadă vor fi puse și criteriile pe baza cărora se vor acorda aceste
finanțări. Să sperăm că poate să fie finanțat și atunci avem asigurată
investiția atât de mult dorită la furnalul de la Govăjdie.
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  Bobora Mircea Flaviu:
  Ne asumăm obligația să vă informăm, în cel mai scurt timp,
despre cum se finalizează proiectul pe care l-a depus comuna Ghelari.
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Vă mulțumesc frumos! Rugămintea mea este să vă axați pe
ceea ce am propus referitor la o analiză mai clară la casa de cultură. Si
anume, dacă este spațiu suficient pentru acea bibliotecă.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Da, am notat lucrul acesta. Dacă nu mai sunt alte luări de
poziție, vă mulțumesc pentru participare! Un weekend plăcut la toată
lumea!
  
  Ordinea  de  zi  fiind  epuizată,  se  declară  închise  lucrările
ședinței.

       PRESEDINTE,
     Bobora Mircea Flaviu

SECRETAR AL JUDETULUI,
    Daniel Dan

MCC
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