
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara

din data de 23 ianuarie 2020

  In conformitate cu prevederile art.178 alin.1 și art.179 alin.2
lit.a  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  României  nr.57/2019
privind  Codul  administrativ,  prin  Dispoziția  Președintelui  Consiliului
Județean Hunedoara nr.16/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost
convocat și s-a întrunit în ședință ordinară în data de 23 ianuarie 2020,
orele 1200, în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.
   La  începerea  lucrărilor  ședinței  sunt  prezenți:  Bobora
Mircea  Flaviu  –  președintele  Consiliului  Județean  Hunedoara;
Andronache Daniel Costel și Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinții
Consiliului  Județean Hunedoara;  Antal  Liviu Marius,  Armean Lenuța,
Bălănesc  Doinița  Maria,  Chirilă  Ioan  Nicolaie,  Circo  Aurel  Vasile,
Dimulescu  Rodica,  Dunca  Victoria  Alina,  Felciuc  Eduard,  Gherman
Petre  Lucian,   Hirghiduși  Ion,  Hodor  Petru,  Iovănescu  Alin  Cosmin,
Ivăniși Maria, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius,
Oprișa Ioan  Florin,  Pârvan Ilie,  Petruș Adrian,  Popa Mircea  Marcel,
Popescu Valentin, Popescu Viorica, Rus Lucian Ioan, Socaci Andrei,
Suciu Ancuța Elena, Șimon Ionuț Lucian, Ștaier Ioan Dumitru, Toma
Florian – consilieri județeni; Dan Daniel - secretarul general al județului.
   Lipsește  de  la  ședință  domnul  consilier  județean  Vlad
Ovidiu.
  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.
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  Bobora Mircea Flaviu:
  Inainte de începerea ședinței de astăzi, avem o solicitare
din partea domnului Iancu Avram de a face o scurtă prezentare și de a
ne explica, în calitatea de cetățean de onoare al județului Hunedoara,
câteva din realizările domniei sale.
  Iancu Avram:
  Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Consiliului
Județean Hunedoara,  domnilor  vicepreședinți,  domnule  administrator
public, doamnelor și domnilor consilieri județeni! Așa cum ați auzit, în
calitatea mea de cetățean de onoare al județului Hunedoara, doresc să
vă  adresez  câteva  cuvinte,  pentru  că  de  la  momentul  în  care,  prin
bunăvoința dumneavoastă, mi-ați conferit titlul de cetățean de onoare al
județului Hunedoara, a trecut ceva vreme. 
  Vreau să-i mulțumesc încă o dată doamnei consilier Doinița
Maria  Bălănesc  pentru  inițiativa  de  a  propune  conferirea  titlului  de
centățean de onoare. Mie-mi plac foarte mult oamenii cu inițiativă și vă
mulțumesc foarte mult, doamna consilier!
  Au trecut câțiva ani, vreo trei ani la număr, și am venit să vă
fac o scurtă dare de seamă a ceea ce am făcut, pentru că acest titlu nu
presupune doar onoare, ci – din punctul meu de vedere – presupune și
foarte multă responsabilitate. 
  După acest titlu, am reușit să înot – în premieră națională și
mondială – de la Sulina și  până la Istambul,  680 kilometri.  In urma
acestui  fapt,  Excelența  Sa  Președintele  României,  Klaus  Werner
Iohanis, mi-a conferit cel mai înalt titlu, cea mai mare recunoaștere pe
care Statul Român poate să o acorde unui cetățean și anume Ordinul
Național Steaua României în grad de cavaler. Am să mă ridic, pentru
că  este  pentru  prima dată  când port  această  decorație,  îi  facem și
inaugurarea cu această ocazie. Vreau să vă spun că o port cu mândrie
și  acest  lucru  vine  să  confirme sau,  mai  bine  zis,  nu  vine  doar  să
confirme faptul că nu v-ați înșelat atunci când mi-ați conferit  titlul de
cetățean de onoare,  ba mai  mult,  ar  trebui  să fiți  și  dumneavoastră
mândri  că  un  Avram  Iancu  din  județul  Hunedoara,  un  cetățean  de
onoare al județului Hunedoara și unul de-al dumneavoastră a ajuns la
asemenea performanță și recunoaștere națională și internațională.
  Apoi am continuat aventurile mele extreme și am câștigat,
anul trecut, locul trei la cea mai dură competiție de anduranță la cercul
polar, pe care Tiberiu Ușeriu, un bistrițean destoinic, a câștigat-o de trei
ori  la rând. In urma acestei performanțe, bistrițeanul nostru a fost și
recompensat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu 25.000 lei
net,  de trei  ori  la  rând.  Aș  vrea să  fiu  foarte  clar:  deci  nu cumulat
25.000, ci de trei ori la rând câte 25.000 lei. Așa au considerat cei de la
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Bistrița. Am reușit și eu, la această competiție, să obțin locul trei și mă
bucur pentru lucrul acesta.
  Apoi,  pentru  că  această  poveste  românească  și
hunedoreană  a  avut  succes,  am  lansat  o  carte  cu  același  succes,
intitulată  „Schimbarea  ești  tu”,  unde  povestesc  toate  aventurile  și
călătoria mea spirituală. Datorită sponsorilor mei serioși și puternici, am
reușit să scot un tiraj impresionant, câteva mii de exemplare, ceea ce-
mi  permite  lejeritatea  să  vă  pot  oferi  și  dumneavoastră  câte  un
exemplar al acestei cărți.  Am scris pe fiecare carte câte o dedicație
specială, pentru fiecare dintre consilieri.
  Vă doresc în acest an multă sănătate, fericire, înțelepciune
să conduceți județul Hunedoara. Același lucru mi-l doresc și eu: să am
sănătate. Și să știți: cu sprijinul sau fără sprijinul consiliului județean, eu
fac cu plăcere ceea ce fac, nu îl consider deloc un sacrificiu, ci a aduce
onoare județului nostru este o datorie și, din punctul meu de vedere, o
plăcere.
  Vă  mulțumesc  foarte  mult.  Am  să  înmânez  domnului
președinte cele patru cărți pentru prezidiu, urmând ca dumneavoastră,
doamnelor și domnilor consilieri, să intrați în posesia acelei cărți. Din
lipsă de timp nu am să v-o înmânez fiecăruia, am să le las pe masă. Vă
mulțumesc foarte mult!
  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnule Avram Iancu, vă mulțumim și noi pentru tot ceea
ce  faceți  pentru  județul  Hunedoara,  prin  promovarea  județului
Hunedoara.  Vă  asigurăm de  toată  considerația  noastră  și  vă  dorim
succes și sănătate în continuare! Si,  dacă suntem înțelepți,  sigur că
lucrurile se vor desfășura în folosul județului Hunedoara. Incă o dată,
vă mulțumesc.
  Doamnelor și domnilor consilieri, 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.180  alin.1  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  României
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ședința este legal constituită. 
  Dau  cuvântul  secretarului  general  al  județului,  pentru  a
supune aprobării  dumneavoastră  procesul  verbal  încheiat  în  ședința
anterioară.
  Dan Daniel:
  In conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța
de  Urgență  a  Guvernului  României  nr.57/2019  privind  Codul
Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința
ordinară din data de 20 decembrie 2019:

3



- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abţineri?

   Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (31).

x
  
  Mircea Flaviu:  
  Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul
 ordinii de zi:
  1.  Proiect  de  hotărâre  privind  validarea  mandatului  de
consilier județean al doamnei Bărbulescu Mariana;
  2. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității
de membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara de
către doamna Stănescu Vetuța;
  3.  Proiect  de hotărâre privind  aprobarea reţelei  şcolare a
unităților  de  învățământ  special  preuniversitar  de  stat  din  Judeţul
Hunedoara, pentru anul şcolar 2020-2021;
  4.  Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea „Programului  de
acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara
pe anul 2020”;
  5.  Proiect  de  hotărâre  privind  darea  în  folosință  cu  titlu
gratuit către Inspectoratul Județean pentru Situații  de Urgență ”Iancu
de Hunedoara” a autospecialelor și echipamentelor rezultate în urma
derulării  proiectului  regional  comun  ”Achiziționarea  echipamente
specifice  pentru  îmbunătățirea  capacității  și  calității  sistemului  de
intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale
de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea 5 Vest”;
  6.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Raportului  de
evaluare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de
Munte;
  7.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea organigramei,  a
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Consiliului Județean Hunedoara;
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al
Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva;
  9.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  închiderii
temporare a circulației rutiere pe sectorul de drum județean DJ 664 (km
38+300 – km 42+500) până la data de 31.03.2020;
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  10. Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a unui
consilier  județean  și  validarea  acestuia  ca  membru  al  Autorității
teritoriale de ordine publică, organizată la nivelul județului  Hunedoara;
  11.  Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  membrului
titular  şi  a  membrului  supleant,  reprezentanţi  ai  Consiliului  Judeţean
Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau
clinică  pentru  ocuparea  postului  vacant  de  şef  secţie  II
Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;
  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act
adițional la contractul de servicii nr.20110/2018;

13.  Proiect  de hotărâre  privind mandatarea Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor
în Județul Hunedoara” pentru încheierea unui act adițional la Contractul
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare
4- Petroșani (Valea Jiului);
  14. Proiect de hotărâre privind Planul operativ de acțiune pe
timpul iernii până la 15.03.2020 pentru drumurile județene;
  15. Raportul Președintelui Consiliului Județean Hunedoara
cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor sale pe anul 2019;
  16.  Informare  privind  activitatea  desfășurată  de  către
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Hunedoara în anul  2019 și
prezentarea  Planului  strategic  cu  principalele  obiective  ale
Inspectoratului  de  Poliție  al  Județului  Hunedoara  și  indicatorii  de
performanță minimali pentru anul 2020;
  In conformitate cu prevederile art.135 alin.8 din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, vă rog
să  aprobați suplimentarea  ordinii  de  zi  cu  următorul  proiect  de
hotărâre:
  - Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale şi
a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:  „Modernizare DJ
705D: Bozeș (DJ 705) -  Băcâia -  lim. județ Alba - lim. județ Alba –
Stănija – Buceș, sector km 30+600 – km 33+ 100”;
  Ca de obicei,  ultimul punct din ordinea de zi va fi  cel de
întrebări, interpelări.
  Se supune la vot proiectul ordinii  de zi, cu suplimentarea
propusă:

- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?

  Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (31).
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I.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  validarea
mandatului de consilier județean al doamnei Bărbulescu Mariana.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei  pentru administraţie publică locală,  juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Doamna  consilier  județean  Dunca  Victoria  Alina  prezintă
procesul verbal al comisiei de validare.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier județean al doamnei Bărbulescu Mariana:
  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  validarea
mandatului  de consilier  județean al  doamnei  Bărbulescu Mariana, în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(31).
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  Bobora Mircea Flaviu:
  Doamnelor  și  domnilor,  să  ne  ridicăm pentru  depunerea
jurământului de către noul consilier județean!

După depunerea jurământului,  doamna consilier  județean
Bărbulescu Mariana participă la ședință cu drept de vot, astfel încât
numărul consilierilor județeni prezenți în continuare la ședință este 32.

II.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  constatarea
pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică
Hunedoara de către doamna Stănescu Vetuța.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  constatarea  pierderii
calității  de  membru  al  Autorității  Teritoriale  de  Ordine  Publică
Hunedoara de către doamna Stănescu Vetuța:

Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
   Se supunela vot proiectul de hotărâre privind constatarea
pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică
Hunedoara de către doamna Stănescu Vetuța, în ansamblul său:
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- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

III.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind  aprobarea reţelei
şcolare  a  unităților  de  învățământ  special  preuniversitar  de  stat  din
Judeţul Hunedoara, pentru anul şcolar 2020-2021.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă 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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a
unităților  de  învățământ  special  preuniversitar  de  stat  din  Judeţul
Hunedoara, pentru anul şcolar 2020-2021:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

8



  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind  aprobarea
reţelei şcolare a unităților de învățământ special preuniversitar de stat
din  Judeţul  Hunedoara,  pentru  anul  şcolar  2020-2021,  în  ansamblul
său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

IV.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
„Programului  de  acţiuni  în  domeniul  relaţiilor  externe  al  Consiliului
Judeţean Hunedoara pe anul 2020”.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale,
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public
şi privat al judeţului.

Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de
acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara
pe anul 2020”:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
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  Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
„Programului  de  acţiuni  în  domeniul  relaţiilor  externe  al  Consiliului
Judeţean Hunedoara pe anul 2020”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

V.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în folosință
cu titlu gratuit către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență
”Iancu de Hunedoara” a autospecialelor și echipamentelor rezultate în
urma derulării proiectului regional comun ”Achiziționarea echipamente
specifice  pentru  îmbunătățirea  capacității  și  calității  sistemului  de
intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale
de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea 5 Vest”.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă 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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
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ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind darea în folosință cu titlu
gratuit către Inspectoratul Județean pentru Situații  de Urgență ”Iancu
de Hunedoara” a autospecialelor și echipamentelor rezultate în urma
derulării  proiectului  regional  comun  ”Achiziționarea  echipamente
specifice  pentru  îmbunătățirea  capacității  și  calității  sistemului  de
intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale
de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea 5 Vest”:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  darea  în
folosință cu titlu gratuit către Inspectoratul Județean pentru Situații de
Urgență  ”Iancu  de  Hunedoara”  a  autospecialelor  și  echipamentelor
rezultate  în urma derulării  proiectului  regional  comun ”Achiziționarea
echipamente  specifice  pentru  îmbunătățirea  capacității  și  calității
sistemului  de  intervenție  în  situații  de  urgență  și  pentru  acordarea
asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea
5 Vest”, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

  Se  prezintă  proiectul  privind  însușirea  Raportului  de
evaluare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de
Munte.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Domnul  consilier  judeţean  Circo  Aurel  Vasile  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  privind  organizarea,  dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură,  precum  şi
gospodărirea resurselor naturale.
  Domnul consilier 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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe articole, proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului de
evaluare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de
Munte:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
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  Se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre  privind  însușirea
Raportului de evaluare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia –
Grădiștea de Munte, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

VII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Consiliului Județean Hunedoara.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Domnul  consilier  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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Consiliului Județean Hunedoara:

Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Art.6:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și
funcționare ale Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

VIII.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului
de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
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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
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  statului  de
funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-
Deva, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
închiderii temporare a circulației rutiere pe sectorul de drum județean
DJ 664 (km 38+300 – km 42+500) până la data de 31.03.2020.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Domnul  consilier  judeţean  Circo  Aurel  Vasile  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  privind  organizarea,  dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură,  precum  şi
gospodărirea resurselor naturale.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  închiderii
temporare a circulației rutiere pe sectorul de drum județean DJ 664 (km
38+300 – km 42+500) până la data de 31.03.2020:
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
închiderii temporare a circulației rutiere pe sectorul de drum județean
DJ 664 (km 38+300 – km 42+500)  până la  data  de 31.03.2020,  în
ansamblul său:
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- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

X.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
nominală a unui consilier județean și validarea acestuia ca membru al
Autorității  teritoriale  de ordine publică,  organizată  la  nivelul  județului
Hunedoara.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind  desemnarea nominală a
unui consilier județean și validarea acestuia ca membru al Autorității
teritoriale de ordine publică, organizată la nivelul județului  Hunedoara:
  Bobora Mircea Flaviu:
  Art.1 va fi adoptat prin vot secret. Vă rog să faceți propuneri
pentru desemnarea unui nou membru ATOP.
   Mutulescu Marius:
  Domnule președinte, grupul consilierilor PNL îl propune pe
domnul consilier județean Toma Florian.
  După  consemnarea  propunerilor  și  exercitarea  votului
secret,  în  temeiul  art.243  alin1  lit.k  din  Ordonanța  de  Urgență  a
Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,  secretarul  general  al  județului,  asistat  de
comisia de numărare a voturilor (comisia de validare), procedează la
numărarea  voturilor  și  consemnarea  rezultatului  votării,  după  care
prezintă plenului procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta
rezultă că au fost exprimate valabil un număr 32 voturi,  din care 31
pentru domnul Toma Florian.
  Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
  Ultimele două articole se supun votului deschis:
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  Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
nominală a unui consilier județean și validarea acestuia ca membru al
Autorității  teritoriale  de ordine publică,  organizată  la  nivelul  județului
Hunedoara, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(32).
  Toma Florian:
  Mulțumesc,  domnule  președinte.  Vreau  să  le  mulțumesc
colegilor mei din Partidul Social Democrat care mi-au acordat votul, cât
și colegului care nu m-a votat. Vă mulțumesc pentru că ați respectat
angajamentul de la începutul mandatului, care prevedea respectarea
proporționalității  reprezentării  în  consiliul  județean  a  firecărui  partid.
Colega  noastră  Vetuța  Stănescu  a  preluat  alte  atribuții  și  îi  dorim
succes pe funcția pe care o ocupă de ministru secretar de stat și să
aducă  numai  prosperitate  în  viața  noastră,  a  hunedorenilor  și  a
românilor.  Astfel,  colegii  mei  au  venit  cu  propunerea  de  a  fi  eu
persoana care să o înlocuiască pe doamna Stănescu. Vă mulțumesc
mult  pentru  vot,  dragi  colegi,  și  pentru  că  ați  respectat  atât
regulamentul nostru de funcționare, cât și înțelegerea pe care am avut-
o la început de mandat. 
  Intrucât  domnul  consilier  județean Mârza Florin  a părăsit
sala  de ședințe,  numărul  consilierilor  județeni  prezenți  în  continuare
este 31.
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XI.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  desemnarea
membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean  Hunedoara  în  comisia  de  examinare  pentru  proba  scrisă,
practică sau clinică pentru ocuparea postului  vacant de şef  secţie II
Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură,
sport,  tineret,  probleme de sănătate,  protecţie socială,  ale familiei  şi
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea membrului
titular  şi  a  membrului  supleant,  reprezentanţi  ai  Consiliului  Judeţean
Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau
clinică  pentru  ocuparea  postului  vacant  de  şef  secţie  II
Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad:
  Bobora Mircea Flaviu:
  Primele două articole se vor adopta prin vot secret. La art.1
vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui membru titular în
comisia de examen.
 Circo Aurel Vasile:
  Domnule  președinte,  îl  propunem  pe  domnul  Toncean
Blaga Tudor Bogdan, din compartimentul de specialitate al consiliului
județean.
  Toma Florian:
  Domnule  președinte,  fiind  vorba  de  personal  tehnic  din
aparatul  de specialitate,  grupul de consilieri  PNL susține propunerile
colegilor din grupul PSD.
  După  consemnarea  propunerilor  și  exercitarea  votului
secret,  în  temeiul  art.243  alin1  lit.k  din  Ordonanța  de  Urgență  a
Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,  secretarul  general  al  județului,  asistat  de
comisia de numărare a voturilor (comisia de validare), procedează la
numărarea  voturilor  și  consemnarea  rezultatului  votării,  după  care
prezintă plenului procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta
rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 31 voturi, din care 31
voturi pentru domnul Toncean Blaga Tudor Bogdan
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  Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.
  Bobora Mircea Flaviu:
  La art.2 vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui
membru supleant în comisia de examen.
  Circo Aurel Vasile:
  Domnule  președinte,  o  propunem  pe  doamna  Josan
Carmen  Daniela,  din  compartimentul  de  specialitate  al  consiliului
județean.
  După  consemnarea  propunerilor  și  exercitarea  votului
secret,  în  temeiul  art.243  alin1  lit.k  din  Ordonanța  de  Urgență  a
Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,  secretarul  general  al  județului,  asistat  de
comisia de numărare a voturilor (comisia de validare), procedează la
numărarea  voturilor  și  consemnarea  rezultatului  votării,  după  care
prezintă plenului procesul verbal de numărare a voturilor. Din acesta
rezultă că au fost exprimate valabil un număr de 31 voturi, din care 31
pentru doamna Josan Carmen Daniela
  Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre.
  După exprimarea votului secret, domnul consilier județean
Popescu  Valentin  a  părăsit  sala  de  ședințe,  astfel  încât  numărul
consilierilor județeni prezenți în continuare este 30.
  Ultimele două articole se supun votului deschis:
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29 – domnul consilier
județean Felciuc Eduard lipsește temporar din sala de ședințe).
  Art.4:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29 – domnul consilier
județean Felciuc Eduard lipsește temporar din sala de ședințe).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea
membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean  Hunedoara  în  comisia  de  examinare  pentru  proba  scrisă,
practică sau clinică pentru ocuparea postului  vacant de şef  secţie II
Pneumoftiziologie  la  Sanatoriul  de  Pneumoftiziologie  Brad,  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(29 –  domnul consilier județean Felciuc Eduard lipsește temporar din
sala de ședințe).

XII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
încheierii unui act adițional la contractul de servicii nr.20110/2018.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Domnul  consilier  judeţean  Circo  Aurel  Vasile  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  privind  organizarea,  dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură,  precum  şi
gospodărirea resurselor naturale.
    Domnul  consilier  județean  Popa  Mircea  Marcel  prezintă
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism,
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Toma Florian:
  Domnule președinte, am aici în față Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.74/2018. Este actul normativ care instituie această taxă
pentru  economia  circulară.  Sigur,  sunt  sume care  nu  rămân  nici  la
consiliul județean, nici la operatori, ele merg către Agenția Fondului de
Mediu. Această ordonanță de urgență are o anexă care ne obligă la
colectarea  selectivă  a  deșeurilor  municipale  pe  categorii  distincte:
hârtie, metal, plastic, impunând în același timp și niște coeficienți de
colectare selectivă: 40% pentru 2019, 50% pentru 2020, 60% pentru
2021,  70% începând cu anul  2022.  Acești  indicatori  de performanță
sunt obligatorii, atât în cazul stațiilor de sortare, cât și a instalațiilor de
tratare mecanico-biologică. 
  Este  o  ordonanță  de  urgență  semnată  de  niște  oameni
destoinici,  care  voiau  binele  României,  iar  art.17  din  ordonanța  de
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urgență ne trasează nouă, autorităților administrației publice locale și
asociațiilor  de  dezvoltare  intercomunitară  niște  obligații.  La  litera  a)
spune  că  trebuie  să  asigurăm colectarea  separată  cel  puțin  pentru
deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale. Iar
la  litera  i)  ne  obligă  pe  noi  și  pe  asociațiile  de  dezvoltare
intercomunitară  să  stabilim  în  sarcina  operatorilor  de  salubritate
suportarea contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de
deșeuri municipale destinate a fi depozitate, care depășesc cantitățile
corespunzătoare  indicatorilor  de  performanță  pe  care  tocmai  i-am
enumerat aici.
  Așadar, această taxă de 80 lei pe tonă va trebui să intre
atât în sarcina populației județului Hunedoara, dar dacă colectarea nu
se  face  selectiv  în  cantitățile  stabilite  de  acești  indicatori,  parte  din
această taxă va trebui să fie cuprinsă și în sarcina operatorului, așa
cum bine spune actul normativ pe care tocmai vi l-am prezentat. Vă
mulțumesc, domnule președinte.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Foarte corect, domnule Toma, și vom încerca ca lucrurile să
fie  în  concordanță  cu  legislația,  în  ceea  ce  privește  atingerea
indicatorilor.
  Nemaifiind  alte  intervenții  în  legătură  cu  acest  punct,  se
supune  la  vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
încheierii unui act adițional la contractul de servicii nr.20110/2018:
   Domnul consilier județean Felciuc Eduard lipsește temporar
din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest
punct este 29.
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29).
  Se supune la vot  proiectul  de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui act adițional la contractul de servicii  nr.20110/2018, în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(29).

XIII.

  Se  prezintă  proiectul  de  hotărâre  privind  mandatarea
Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Sistem  Integrat  de
Gestionare a Deșeurilor în Județul Hunedoara” pentru încheierea unui
act  adițional  la  Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de
salubrizare în zona de colectare 4 - Petroșani (Valea Jiului).
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Domnul  consilier  judeţean  Circo  Aurel  Vasile  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  privind  organizarea,  dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură,  precum  şi
gospodărirea resurselor naturale.
    Domnul  consilier  județean  Popa  Mircea  Marcel  prezintă
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism,
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind mandatarea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor
în Județul Hunedoara” pentru încheierea unui act adițional la Contractul
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4
- Petroșani (Valea Jiului):
  Art.1:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu 28 voturi pentru și 2 abțineri (Felciuc Eduard
și Vasilescu Sorin Adrian).
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  Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu 28 voturi pentru și 2 abțineri (Felciuc Eduard
și Vasilescu Sorin Adrian).
  Art.3:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  S-a aprobat cu 28 voturi pentru și 2 abțineri (Felciuc Eduard
și Vasilescu Sorin Adrian).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind mandatarea
Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Sistem  Integrat  de
Gestionare a Deșeurilor în Județul Hunedoara” pentru încheierea unui
act  adițional  la  Contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de
salubrizare  în  zona  de  colectare  4  -  Petroșani  (Valea  Jiului),  în
ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 28 voturi pentru și 2
abțineri (Felciuc Eduard și Vasilescu Sorin Adrian).

XIV.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind Planul operativ de
acțiune pe timpul iernii până la 15.03.2020 pentru drumurile județene.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Domnul  consilier  judeţean  Circo  Aurel  Vasile  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  privind  organizarea,  dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură,  precum  şi
gospodărirea resurselor naturale.
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  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Mutulescu Marius:
  Domnule  președinte,  vă  rog  să-mi  permiteți  o  mică
intervenție! Acum un an am solicitat și dumneavoastră ați  promis că
vom putea accesa de pe site-ul consiliului județean modul în care se
mișcă  utilajele  de  deszăpezire.  Având  în  vedere  că  promisiunea  a
rămas promisiune, dar nu s-a putut concretiza, vă solicit ca anul acesta
să vă reînnoiți promisiunea și să putem urmări aceste utilaje, atât noi,
cât și cetățenii județului Hunedoara. Vă mulțumesc.
  Toma Florian:
  Am  și  eu  o  problemă,  pe  care  o  ridic  în  atenția
administratorului  public  al  județului  Hunedoara.  Am  văzut  în  mass
media  că  au  apărut  ceva  probleme  legate  de  închiderea  circulației
rutiere între Cabana Rusu și Masivul Parâng, apărând în spațiul public
acuzații, de o parte și de alta, că nu știu cine este vinovat. 
  Ceea ce trebuie verificat este următorul aspect: informațiile
care au ajuns la noi, dar pe care nu le-am putut verifica, spuneau că
avizul Poliției rutiere era de închidere a circulației de la ora 16 și până
la ora 8 dimineața, iar în intervalul 8-16 circulația pe acest drum este
deschisă. Dacă circulația este deschisă în acest interval de timp, atunci
acest drum ar trebui să intre în faza de deszăpezire, pentru a se putea
asigura un acces auto civilizat acolo. Dacă drumul este închis pe toată
perioada zilei de la ora 0 la ora 24, atunci obligatoriu vor trebui montate
bariere de interzicere a accesului și, sigur, și acele indicatoare care să-i
informeze pe conducătorii auto că acel drum este închis până în data
de 31 martie,  astfel  încât  să nu-i  punem în pericol  pe cei  care,  din
teribilism,  urcă  muntele  cu  mașina,  pe  cei  care  doresc  puțină
adrenalină.
  Avram Costel:
  In  primul  rând,  drumul  este  închis  conform  hotărârii
consiliului  județean,  când  s-au  închis  toate  drumurile.  Deci  și  acest
drum este închis din 15 noiembrie 2019 și până în 31 martie 2020. Si
după cum știți și ați aprobat, și avizul de la poliție este non stop, nu
este între orele 8 și 16 sau între 16 și 24. Drumul este închis.
  Au fost  probleme în data de 31 decembrie, când au fost
furate semnele care arătau că acest drum este închis. S-au pus alte
semne, drumul este închis în continuare, dar, din păcate, sunt unii care
se aventurează să urce până în Parâng. 
  In  al  doilea rând,  acest  drum, după cum se știe,  este în
lucru. Este predat amplasamentul către constructor și, chiar dacă  nu ar
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fi zăpadă, noi nu am putea să nu îl închidem, pentru că există unele
locuri în care este foarte periculos și nu putem să ne asumăm noi riscul
să se întâmple accidente.
  Deci, am luat toate măsurile, sunt puse semne că drumul
este închis, tot ce este legal am făcut. De aici încolo …
  Am  avut  discuții  chiar  ieri  cu  șeful  Poliției  rutiere  de  la
Petroșani și totul este în regulă. Spunea să găsim și să punem niște
bariere după ultimele cabane de lângă Cabana Rusu. Hai să o facem și
pe asta! Dar drumul este închis și hotărârea consiliului județean este
pentru perioada 15 noiembrie – 31 martie, toate semnele sunt puse,
cele care au fost furate au fost înlocuite, nu mai avem ce face.
  Am ridicat această problemă și la Comitetul pentru situații
de  urgență  de  la  prefectură,  iar  domnul  prefect  a  atras  atenția
instituțiilor statului să-și facă datoria.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Da,  probabil  că  barierele  sau  una  din  ele,  la  urcare,  ar
trebui pusă, pentru ca lumea să conștientizeze mai mult că nu e loc de
aventură în momentul în care drumul este închis pentru perioada de
iarnă. 
  Nemaifiind  alte  intervenții  în  legătură  cu  acest  punct,  se
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind Planul operativ
de  acțiune  pe  timpul  iernii  până  la  15.03.2020  pentru  drumurile
județene:
   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  Planul
operativ de acțiune pe timpul iernii până la 15.03.2020 pentru drumurile
județene, în ansamblul său:

- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?

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

  Se prezintă  proiectul  de hotărâre  privind  aprobarea notei
conceptuale  şi  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
„Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705) - Băcâia - lim. județ Alba - lim.
județ Alba – Stănija – Buceș, sector km 30+600 – km 33+ 100”.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,
agricultură,  silvicultură,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al
judeţului.
  Domnul  consilier  judeţean  Circo  Aurel  Vasile  prezintă
raportul  de  avizare  al  Comisiei  privind  organizarea,  dezvoltarea
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător,
conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură,  precum  şi
gospodărirea resurselor naturale.
  Doamna  consilier  judeţean  Suciu  Ancuța  Elena  prezintă
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului
şi a libertăţilor cetăţeneşti.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot,  pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea  notei
conceptuale  şi  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:
„Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705) - Băcâia - lim. județ Alba - lim.
județ Alba – Stănija – Buceș, sector km 30+600 – km 33+ 100”:
  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 şi a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:
„Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705) - Băcâia - lim. județ Alba - lim.
județ  Alba  –  Stănija  –  Buceș,  sector  km 30+600 – km 33+100”,  în
ansamblul său:

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

x

  Bobora Mircea Flaviu:
  V-au  fost  predate  și  Raportul  Președintelui  Consiliului
Județean Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor sale
pe  anul  2019 și  Informarea  privind  activitatea  desfășurată  de  către
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Hunedoara în anul  2019 și
prezentarea  Planului  strategic  cu  principalele  obiective  ale
Inspectoratului  de  Poliție  al  Județului  Hunedoara  și  indicatorii  de
performanță  minimali  pentru  anul  2020 de  la  punctele  16  și  17  din
ordinea de zi, iar acum vă propun să trecem la sesiunea de întrebări și
interpelări.
  Toma Florian:
  Trei sunt categoriile de probleme pe care aș vrea să le aduc
în atenția  dumneavoastră.  Una ar  fi  referitoare la  ceea ce discutam
înainte,  respectiv  întreținerea  drumurilor  județene.  Suntem  vechi  în
administrație și știm că la început de an intră în dezbatere și aprobare
bugetul; atât bugetul consiliului județean, cât și cel pentru întreținere și
reparații  drumuri  județene  și  comunale.  Suntem  în  etapa  în  care
urmează schimbul de adrese între consiliul județean și primării, pentru
stabilirea  prioritizării.  Suntem  în  etapa  în  care  analizăm  ce  s-a
întâmplat anul trecut, ce s-a făcut anul trecut, lucruri bune, lucruri rele,
pe întreținerea drumurilor județene. 
  Dar a apărut un aspect cu care nu ne-am mai întâlnit până
acum,  în  sensul  că  avem porțiuni  de  drum de  acces  la  stațiile  de
sortare  și  transfer  în  situația  colectării  deșeurilor  menajere.  Această
situație a apărut în special în Valea Jiului, unde toate mașinile de mare
tonaj  care  colectează  deșeurile  parcurg  spre  stația  de  sortare  și
transfer două sau trei străzi din municipiul Petroșani, care nu au fost
pregătite  pentru  un  tonaj  atât  de  ridicat.  Suntem  între  ciocan  și
nicovală:  operatorul  ne  acuză  că-și  distruge  mașinile  pe  drumurile
noastre, iar noi acuzăm operatorul că distruge străzile din municipiul
Petroșani. S-ar putea să apară mâine o altă situație similară la Hațeg,
Brad, peste tot, acolo unde există stații de sortare.
  Problema este următoarea: ar trebui ca juriștii din consiliul
județean să identifice o modalitate prin care să se și repare ceea ce se
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strică. Pentru că, din experiența ultimilor ani - și nu e vorba doar de
ultimii trei ani – bugetul alocat pentru întreținerea drumurilor județene și
comunale este extrem de mic. Si, printr-o decizie comună a noastră,
fondurile  rămân  la  dispoziția  consiliului  județean,  pentru  a  interveni
punctual pentru întreținerea și repararea acestor drumuri. 
  Dar, apărând această situație, în care consiliul județean nu
se poate implica în repararea unei străzi din municipiul Petroșani și nici
nu o poate prelua, că nu e drum comunal să poată s-o preia, va trebui
să găsim o soluție legală și să încheiem un protocol de întreținere a
acestor căi rutiere care sunt distruse de către operatorul de salubritate,
astfel  încât  să  nu  mai  creăm  disconfort  locuitorilor  și,  inclusiv,
operatorului.
  Acum,  când  ne  pregătim  să  alocăm  sumele  pentru
echilibrarea  bugetelor  sau  pentru  întreținerea  drumurilor  județene,
poate găsim o soluție și pentru această problemă.
  Si,  desigur,  am  și  adrese  de  la  primării,  care  recunosc
activitatea desfășurată pe întreținerea drumurilor județene din zonele
respective, dar doresc și în acest an, an electoral în care noi, oamenii
politici, știm ce înseamnă, să nu fie vitregiți doar pentru că haina pe
care o îmbracă este de altă culoare politică.
  Așadar, domnule președinte, luna viitoare,  când aprobăm
bugetul  și  fondurile pentru întreținerea drumurilor județene, poate ne
aplecăm și găsim soluții punctuale și pentru aceste situații.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Acum mi-aș permite să spun, dacă sunteți de acord să fie
dialog,  că ceea ce înseamnă preocuparea noastră pentru drumuri  a
fost  alocarea  constantă  crescătoare  a  sumelor  pentru  reparații  și
întreținere. Și, fără discuție, factorii responsabili din toate uat, respectiv
primarii,  așa cum ați  menționat și  dumneavoastră,  sunt mulțumiți  de
ceea ce s-a făcut. Dacă acum doi ani am avut în jur de 19 milioane
alocate  pentru  această  activitate,  anul  trecut  au  fost  42  sau  43
milioane. Si e normal ca infrastructura să ne preocupe în mod deosebit.
  Singurul  lucru  pe  care  trebuie  să-l  definim  e  cel  care
vizează,  cum  menționați  și  dumneavoastră,  legalitatea,  implicarea
noastră în ceea ce înseamnă repararea unui drum care aparține unei
alte uat. Dar am înțeles subiectul, am înțeles și sugestia cu privire la
repartizarea  sumelor.  Completări  dacă  sunt?  Vă  rog,  domnule
administrator public!
  Avram Costel:
  Domnule Toma, problema este mai veche și vreau să vă
spun, ca locuitor al orașului Petroșani, că drumul nu este nici mai bun,
nici mai deteriorat decât era înainte de a circula aceste mașini. Este,
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într-adevăr,  o  problemă,  dar  nu este mai  stricat  sau mai  bun decât
înainte de a începe colectarea deșeurilor. 
  Problema este că anul trecut am avut o discuție cu primăria,
ca să vedem dacă există posibilitatea pentru o asociere.  După cum
știți, numai în condițiile acestea am putea noi să prindem bani pe un
drum  din  domeniul  public  al  municipiului  Petroșani.  Cred  că
dumneavoastră  ați  primit  numai  adresa adresată  consiliului  județean
referitor la acest drum. Dar în răspunsul consiliului județean am spus
clar  că încercăm să găsim soluțiile  legale  pentru  a  rezolva această
problemă. 
  Sperăm că, dacă se va termina licitația pentru întreținerea
drumurilor județene, să avem posibilitatea de a face acest lucru, dar el
nu are nici o legătură cu campania electorală.
  Toma Florian:
  Un  alt  aspect  pe  care  vreau  să  îl  aduc  în  atenția
dumneavoastră  și  a  consiliului  județean  se  referă  la  un  proiect  cu
finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2010. E vorba de
Parcul de afaceri din Simeria. In cadrul acestui proiect ne-am angajat
să realizăm niște  indicatori,  ca  și  grad de ocupare,  ca și  număr de
locuri de muncă create, ca și număr de firme nou înființate sau număr
de  firme  incubate.  Sunt  indicatori  asumați  și  prin  contractul  de
management, dar și prin contractul de finanțare. 
  Pentru că  nu am văzut-o pe doamna director aici, am dori
ca, până la ședința viitoare, să ne prezinte frumos un raport scris, în
care să ne explice dacă există sau nu există pericolul de aplicare a
unor  corecții  financiare  pentru  neîndeplinirea  unor  indicatori,  dacă
acești indicatori nu sunt îndepliniți, bineînțeles. Dacă ei sunt îndepliniți,
sigur  că  nu  putem  vorbi  despre  corecții  financiare.  Dacă,  în  cazul
neîndeplinirii  unora  dintre  indicatorii  asumați  de  noi,  există  motive
obiective de nerealizare a lor sau dacă există un plan, pe termen scurt
sau  pe  termen  mediu,  pentru  remedierea  sau  pentru  îndeplinirea
obiectivelor asumate, ca să fiu mai direct. 
  Deci,  apelul  meu,  rugămintea  mea  către  dumneavoastră
este ca doamna director de la Parcul de afaceri Simeria sau care are în
administrare și Parcul de afaceri Simeria să vină să ne prezinte acest
raport, pentru că – în opinia noastră – este un lucru extrem-extrem de
important. Finanțarea a fost una substanțială, iar corecția financiară –
în  opinia  mea –  înseamnă returnarea  banilor  primiți  prin  Programul
Operațional Regional. 
  Aceasta este cea de-a doua problemă pe care am adus-o
în atenția dumneavoastră. Dacă doriți, vă ascult și pe urmă discutăm
cea de-a treia problemă.
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  Bobora Mircea Flaviu:
    O să primiți  raportul  scris,  dar – dumneavoastră fiind din
Simeria – cunoașteți  poate mai bine ca oricine faptul că halele sunt
ocupate, există un procent de personal neangajat, pentru care ceea ce
înseamnă intenția de obținere a banilor de multe ori s-a supralicitat, s-
au supralicitat anumiți indicatori. Dar, repet, veți primi un raport scris la
ședința următoare.
  Toma Florian:
  Mulțumesc.  Sunt  niște  temeri  exprimate în spațiul  public.
Există și  un program de restructurare a personalului,  de reducere a
costurilor. Sigur că raportul îl așteptăm și în direcția aceasta, de asta
am cerut acest plan pe termen mediu sau scurt pentru încadrarea în
obiectivele asumate.
  Pentru cea de-a treia problemă am solicitat comisiei juridice
prezența  în  sală  a  managerului  Spitalului  Județean  de  Urgență.  La
sfârșitul  anului  2019 și  începutul  anului  2020,  atât  prin  trăirea  unor
experiențe proprii,  cât și din semnalele primite prin mass media, am
înțeles că la acest spital s-au înregistrat ceva probleme. Am dorit ca
doamna  manager  să  fie  prezentă  aici,  nu  pentru  mine,  consilierul
Toma, ci pentru hunedorenii care ne privesc, pentru noi toți, consilierii
județeni, să ne dea câteva răspunsuri despre cele ce s-au întâmplat la
spital la sfârșitul anului trecut și începutul anului acesta.
  Vă  mulțumim,  doamna  manager,  că  ați  făcut  eforturi  să
ajungeți în această sală. Intervenția mea pornește de la un comunicat
de presă  transmis  de consiliul  județean  Hunedoara  în  atenția  mass
media  și  a  locuitorilor  din  județul  Hunedoara.  In  acesta,  domnul
președinte, pentru că dumnealui semna acest comunicat,  spunea că
din respect pentru pacienți, pentru familiile acestora, dar și din respect
pentru munca întregului personal medical, trebuie tratată cu prudență și
responsabilitate, dincolo de calculele electorale, întreaga activitate de
la Spitalul Județean de Urgență Deva.
  Bobora Mircea Flaviu:

Corect și o să vă explice că e vorba de cele două probleme
apărute:  computerul  tomograf  și  zvonistica  neîntemeiată  cu
aprovizionarea cu alimente a spitalului. 
  Toma Florian:
 Acum o să detaliez puțin. Așa cum spuneam la început, din
experiența proprie, cât și din mass media, am constatat în trei ianuarie
faptul  că  la  spitalul  județean  computerul  tomograf  era  nefuncțional.
Personalul de serviciu de la Unitatea de Primiri Urgențe spunea că de
la începutul lunii decembrie și au fost puși în situația să trimită bolnavii
care s-au prezentat în această unitate pentru examinare la computerul
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tomograf din Petroșani, creând un disconfort și punând în pericol atât
bolnavii, cât și personalul de pe ambulanță.
  In ziua respectivă, în trei ianuarie, a făcut ambulanța două
drumuri la Petroșani. Primul drum l-a făcut între orele 15 și 18, iar al
doilea drum între orele 19 și 23, transport în care eram și eu implicat,
ca  și  persoană  fizică.  Deci  cunosc  situația  în  mod  direct,  fiind  în
Unitatea de Primiri Urgențe de la ora 14 și până la ora două noaptea.
  Problema pe care vreau să o ridic și la care aștept răspuns
de  la  dumneavoastră  este  dacă  acest  computer  tomograf  există  în
atenția dumneavoastră ca și posibilitate de detectare, după un anumit
număr  de  ore  de  funcționare,  după  un  anumit  număr  de  examinări
tomografice? Dacă există vreun contract de mentenanță cu vreo firmă
de specialitate? Dacă acest contract de mentenanță există, de ce a
durat  atât de mult  pentru ca firma de mentenanță să intervină și  să
procure piesa care era defectă? Firma cu care dumneavoastră aveți
contract  de  mentenanță  avea  ca  obligație  și  achiziționarea  pieselor
defecte  sau  doar  venea  și  ștergea  de  praf  computerul  tomograf  și
pleca,  sigur,  neuitând  să  semneze  o  fișă  prin  care  și-a  îndeplinit
atribuțiile contractuale? Dacă firma se face vinovată, în contractul de
întreținere  încheiat  cu  firma  respectivă  există  și  posibilitatea  ca
dumneavoastră  să  vă  îndreptați  împotriva  firmei  respective  pentru
prejudiciul creat, atât de imagine, cât și prejudiciul adus bolnavilor, a
căror suferință a prelungit-o nejustificat cu ore și ore, dincolo de situația
de pericol în care a pus personalul de la ambulanță, cu aceste drumuri
spre  Petroșani,  într-o  perioadă  extrem de  anevoioasă  din  punct  de
vedere  climateric,  cu  ceață  și  pe  timp  de  noapte?  Este  una  din
problemele la care dorim să ne răspundeți și dacă ea a fost remediată
sau când preconizați  să fie remediată în întregime și,  desigur să ne
cerem scuze public, atât în numele dumneavoastră, cât și al nostru, al
consiliului județean, de la bolnavii care au fost puși de a aștepta și de a
parcurge  aceste  drumuri  obositoare  pentru  ei  și  de  multe  ori
periculoase.
  O  altă  problemă la  care  vrem să  ne  răspundeți  nouă  și
hunedorenilor care ne urmăresc este dacă investiția pe care am făcut-o
cu achiziția acelui RMN este finalizată, dacă aparatul este funcțional,
pentru că el a fost recent inaugurat – în 31 octombrie 2019 - și a avut o
valoare  substanțială,  iar  amenajarea  spațiului  a  necesitat  un  aport
substanțial din partea consiliului județean – 544 mii lei. Am vrea să știm
dacă acest aparat este funcțional sau este încă în stadiul de probe de
funcționare, testări sau alte situații de acest gen, la fel cum am vrea să
ne spuneți nouă și hunedorenilor care ne urmăresc care este situația
secțiilor de cardiologie și pediatrie, unde este un program de investiții în
derulare,  unde  se  fac  eforturi  financiare  substanțiale.  Dacă  efortul
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financiar,  efortul  de  susținere  financiară  a  fost  eficient,  lucrările  se
apropie de finalizare sau mai durează, estimativ în ani, în luni, până ce
această investiție va fi finalizată. 
  Si, desigur, nu vrem să trecem peste ceea ce s-a întâmplat
la blocul alimentar. Doamna doctor Fotescu e un medic pe care eu îl
respect, pe care l-am avut și ca medic specialist în familie, și înclin să
nu contrazic toate detaliile pe care dumneaei le-a prezentat. Am vrea
ca dumneavoastră să spuneți hunedorenilor din ce motive au apărut
aceste  disfuncționalități,  pentru  că  ele  trebuiau  finalizate  la  sfârșitul
anului trecut, în ce privește achiziții, contracte de achiziții și așa mai
departe, în contextul în care, atât noi, consiliul județean, cât și Primăria
Deva,  nu  am  refuzat  nici  o  solicitare  venită  din  partea  spitalului
județean,  atunci  când a fost  nevoie de alocări  de fonduri.  Indiferent
dacă discutăm despre achiziții de aparatură de specialitate, achiziții de
alimente,  achiziții  de  medicamente,  am  spus  prezent,  am  făcut  tot
posibilul  am identificat  rezerve de resursă financiară și  am alocat-o,
pentru  că  sănătatea  hunedorenilor  este  mai  presus  de  orice,  iar
angajamentul nostru a fost de a-i respecta și a munci în folosul lor. 
  Popa Mircea Marcel:
  Domnule președinte, vreau să intervin și eu puțin! Eu am
impresia  că transformăm ședința de consiliu  în  conferință  de presă.
Părerea mea.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Din respect pentru problematică, am considerat că putem
avea această discuție. Nu o transformăm în conferință de presă, dar
trebuie  să  menționăm  că  eforturile  investiționale,  așa  cum  au  fost
menționate aici, între anii 2016 și 2019 inclusiv, au fost de 50 milioane
lei, adică 13, 15, 13 și 9 milioane, că la secția de cardiologie și cea de
pediatrie proporția în care sunt finalizate depășește … eu sunt precaut
când  spun  90-95%,  dar  și  că  sunt  necesare  fonduri  în  continuare
pentru ceea ce înseamnă definitivarea reparațiilor capitale la Spitalul
Județean de Urgență Deva. 
 Pentru că sunt o serie de răspunsuri  care necesită timp,
pentru că trebuie să fiu prezent și la bilanțul Poliției Județene, v-aș ruga
să acceptați un răspuns concis pentru cele două probleme: computerul
tomograf  și  blocul  alimentar,  care e situația  și  de ce s-a ajuns aici,
pentru ca apoi managerul spitalului să întocmească un răspuns scris la
întrebările  dumneavoastră.  Vă  rog  frumos  să  înțelegeți  și  aspectul
acesta!
  Toma Florian:
  Opțiunea  e  a  dumneavoastră.  Și  angajamentul  e  în  fața
hunedorenilor  care  ne  privesc.  Pe  mine,  consilierul  Toma,  sigur,
răspunsul scris mă mulțumește Dacă și pe hunedoreni îi mulțumește …
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  Bobora Mircea Flaviu:
  E o problemă care-i legată și de ceea ce vă spuneam eu,
pentru  fonduri  în  continuare  pentru  finalizarea  reparației  spitalului
județean. Pentru că în programul spitalului avem și achiziționarea celui
de-al doilea computer tomograf. Dar vă rog …
  Mutulescu Marius:
  Domnule peședinte, am și eu o întrebare pentru doamna
director,  ca să nu mai intervin încă o dată.  Acum un an am avut o
interpelare,  cu  fosta  directoare  am  discutat  despre  necesitatea  și
oportunitatea  înlocuirii  unor  geamuri  termopan  la  spitalul  județean.
Atunci mi s-a răspuns că da, într-adevăr, ele sunt relativ nou montate –
după părerea mea ele erau în perioada de garanție când au fost date
jos și înlocuite cu altele - și că ele vor fi refolosite în altă parte. Aș dori
să știu când se vor refolosi aceste ferestre, pentru că, după informațiile
pe care le am, zac undeva, într-o magazie a spitalului, și ce aveți de
gând să faceți cu ele. Mulțumesc!
  Bobora Mircea Flaviu:
  O să primiți și răspunsul acesta în scris, domnule consilier.
  Vă rog, doamna manager!
  Roșca Daniela:
  Bună ziua, sunt managerul interimar al Spitalului Județean
de Urgență Deva. Mulțumesc, într-adevăr, consiliului  județean pentru
implicare;  din  câte  știu,  în  fiecare  an,  consiliul  județean  a  finanțat
spitalul. O să vă răspund scurt la câteva probleme pe care le-ați ridicat
și cu care noi ne-am confruntat la sfârșitul anului trecut.
  Cu privire la computerul  tomograf  pot  să vă spun că s-a
defectat în data de 16 decembrie 2019 și s-a luat legătura cu firma de
mentenanță.  Există  un  contract  de  mentenanță,  dar  nu  există  un
contract pentru full service, care să includă și tubul CT. Dacă se strică
acea piesă, conform legii, ea trebuie achiziționată prin licitație deschisă
prin  SICAP  sau  prin  achiziție  directă,  în  funcție  de  valoare.  In  30
decembrie  a  sosit  factura  pentru  tubul  CT,  iar  valoarea  acestuia  –
185.000  lei  –  depășea  valoarea  unei  achiziții  directe.  Am  demarat
negocierile - acesta este lucrul pe care l-a făcut conducerea și biroul
achiziții – cu acea firmă, astfel încât să nu lungim foarte mult termenul
de achiziție.  3  luni  de zile  pentru  o licitație  deschisă pe SICAP era
foarte mult.  Practic,  în  data de 10 ianuarie s-a semnat contractul  și
piesa a venit; în data de 15 ianuarie s-a făcut efectiv comanda și ea a
ajuns în data de 16.  Tubul este funcțional  începând din data de 21
ianuarie, de la ora șapte dimineața, după ce s-au făcut absolut toate
testele. Mai mult de atât nu știu dacă pot să vă mai spun.
  Toma Florian:
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  Am înțeles. Pentru preîntâmpinarea apariției unor astfel de
situatții ce ați făcut?
  Roșca Daniela:
  Am făcut apel la toate spitalele din județ …

Bobora Mircea Flaviu:
  Nu asta îi interesează pe domnul Toma. Domnule consilier,
am înțeles întrebarea dumneavoastră și vă rog să acceptați să primiți
un  răspuns  scris.  Obiectivul  principal  al  acestei  discuții  este  să  se
îmbunătățească activitatea la compartimentul respectiv, iar în al doilea
rând să poți preîntâmpina o situație de genul acesta. Preîntâmpinarea
am înțeles că nu poate fi făcută prin achiziționarea unui tub care să
stea în rezervă. Am avut discuții și cu directorul medical, vom face o
analiză statistică, în așa fel încât să știm sistematic la ce periodicitate
s-a  defectat  tubul.  Deși  aici  sunt  niște  factori  –  eu,  nefiind  medic
radiolog, nu vă pot da detalii  – legați de timpii de expunere. Situația
asta statistică o să fie mai mult informativă, dar vom lua măsuri, ca să
nu mai apară situații de genul acesta, care a creat disconfort și datorită
faptului că cele două săptămâni au fost săptămâni libere, în care n-ai
avut cu cine să discuți. 
  Vă rog,  doamna director,  ca toate temele acestea să fie
menționate  scris,  pentru  că  interesul  nostru  este,  ca  și  al  tuturor
consilierilor din consiliul județean, îmbunătățirea calității actului medical
pentru locuitorii județului Hunedoara. 
  Și  acum  răspundeți,  vă  rog,  și  la  partea  cu  alimentele,
pentru că, după aceea, o să mă retrag.
  Roșca Daniela:
  Cu  privire  la  acea  falsă  criză  de  alimente,  nu  au  fost
probleme. In momentul în care doamna doctor a făcut sesizarea, deja
erau  semnate  comenzile  și  date  spre  furnizori.  Durează  puțin  până
când vin de la furnizori, dar încă din data de 15 majoritatea au început
livrările.  Doamna doctor  avea  sau,  mă rog,  în  stocul  spitalului  erau
alimente  în  valoare  de  peste  60  mii  lei,  care  puteau  asigura  hrana
pentru mai mult de o jumătate de lună. In aceeași zi în care doamna
doctor a trimis hârtia, deja au venit alimente. In prezent există absolut
toate comenzile făcute și toate sunt onorate. 
  Bobora Mircea Flaviu:
  Si, în același timp, vreau să vă menționez că duminică, la
orele  16-16,30,  ca  să  mă  conving  de  treaba  asta,  împreună  cu
directorul  medical,  am  făcut  un  control  în  toate  magaziile  spitalului
județean. 
  In ce privește problema referitoare la ferestrele termopan,
despre care am discutat anul trecut, domnule Mutulescu, era vorba de
înlocuirea unor geamuri la la TBC Deva, dacă-mi aduc bine aminte.
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Asta era una din propunerile doctorului Petrui. Dar vom mai discuta și
lucrul acesta. Acum vă mulțumesc, dar trebuie să mă retrag.
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Domnule președinte, aș mai avea eu o intervenție de nici
două minute. Fiind început de an, ținând cont de faptul că, împreună cu
dumneavoastră,  la  solicitarea  primarilor,  am  fost  în  teritoriu,  pe
drumurile județene – mă refer la DJ 706E, cel care face legătura de la
Ghelari către Bunila și se continuă până la Vadu Dobrii. Știți că, la un
moment  dat  ne-am  întors  de  pe  acel  drum,  pentru  că  am  zis  că
rămânem cu mașina blocată. 

Bobora Mircea Flaviu:
  Da, am fost împreună, dar îl las pe domnul vicepreședinte
Andronache să continue ședința, eu trebuie să plec.
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Am înțeles. Rămâne, oricum și domnul administrator, care
poate să răspundă. Ideea este în felul următor: pentru că este început
de an și începem să bugetăm și să repartizăm sume pentru drumurile
județene și  comunale,  pentru  întreținerea și  repararea acestora,  am
marea rugăminte să luați în calcul să continuăm cei doi kilometri de
asfalt, care trebuie făcuți în zonă, respectiv pietruirea acestui drum de
la Bunila și până la Vadu Dobrii, unde sunt 26 de gospodării și unde nu
circulă autobuz, unde nu circulă salvare, unde nu circulă pompieri. 
  Venind pe același drum în jos, coborând de la Ghelari către
Govăjdie, există un drum prin pădure, un drum forestier, pe care nu se
poate circula sub nici o formă. Cei care o fac, o fac pe risc propriu.
Salvările, pompierii, sub nicio formă nu pot, din cauza ecartamentului,
mă refer la lățimea drumului. Am rugămintea să luăm legătura cu acești
primari și să intervenim cât mai repede posibil, pentru că este o urgență
majoră. 
  De asemenea, am mai avut o discuție cu domnul Avram
Costel referitor la drumul care duce de la digul barajului spre Lunca
Cernii.  Este  o  porțiune,  de  la  digul  barajului  și  până  la  ieșirea  din
Toplița,  unde drumul,  pe o anumită porțiune, a fost  plombat. La ora
actuală este jalnic, se circulă foarte greu. Am înțeles situația, că este
predat …
  Avram Costel:
  Ieri a fost primarul la mine și nu mi-a spus acest lucru. Pe
același drum vine și dumnealui, nu? 
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Numai puțin, există notificare scrisă. Sau, dacă vreți, îl pun
pe speaker pe domnul primar de la Toplița. Ideea este în felul următor:
acolo s-au făcut lucrări de canalizare și de aducțiune a apei și nu s-a
putut  lucra  la  drum.  Ei,  anul  acesta  nu  ne  împiedică  nimic  să  ne
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ocupăm. Bănuiesc că este spre finalizare și putem să-l cuprindem în
program. 
  De asemenea, porțiunea de drum făcut pe fonduri europene
- mă refer la acele șanțuri din care se strâng pietriș, prundiș și așa mai
departe  –  am  avut  o  discuție  cu  dumneavoastră  și  ați  spus  că,
începând cu anul acesta, se va externaliza această curățenie, să nu
mai  fie  cuprinsă  în  contractul  cadru.  Să  le  facem,  pentru  că  în
primăvară vor veni ploile, se vor face iar blocaje și abia în decembrie
am reușit să dăm circulației, în întregime, benzile de lucru. 
  Si  mai  este  o  restanță  pe  care  trebuie  să  o  urgentăm:
porțiunea de bandă de lângă apă, unde a săpat apa și a luat din banda
de circulație dinspre Lunca Cernii spre Toplița.
  Si  aș  mai  avea  o  rugăminte,  pentru  că  este  zona
pădurenimii,  unde începe să se dezvolte turismul.  Este o ramificație
acolo. Este porțiunea de drum de ieșire de la Hunedoara către Teliuc,
până la Furnalul de la Govăjdie. O porțiune de drum s-a finalizat, prin
asfaltare  și  prin  plombare,  dar  mai  există  o  porțiune  care  trebuie
continuată pentru a face să fie posibilă circulația pe aceste drumuri.
Inclusiv vegetația, pe anumite drumuri, a ajuns atât de înaintată încât
banda de circulație s-a micșorat. Mulțumesc mult!
  Andronache Daniel Costel:
  Vă mulțumesc și eu, domnule consilier. Aceeași grijă pentru
starea  drumurilor  o  avem  toți  cei  din  consiliul  județean.  Este  o
preocupare permanentă și dumneavoastră știți asta, pentru că am avut
nenumărate  discuții.  Evident,  legătura  cu  primarii  –  atât  noi,  cât  și
dumneavoastră – o ținem zilnic. Sunt convins că domnul administrator
public,  care  coordonează  această  activitate,  cunoaște  foarte  bine
situația de pe drumurile din zona despre care ați vorbit, ca și din întreg
județul. Așa că am să-l rog să răspundă acum foarte scurt și punctual,
urmând ca, în momentul când vom discuta bugetul, să putem discuta
mult mai detaliat. 
  Avram Costel:
  Pot să spun doar atât: Primăria Teliuc este cea care are în
administrare drumul din jurul  Lacului  Cinciș.  Deci  Consiliul  Județean
Hunedoara nu poate investi bani pe această porțiune de drum. În ce
privește  drumul  de la  Toplița  –  Lunca  Cernii,  ieri  a  fost  primarul  la
consiliul județean și nu există probleme. Sigur, am să mă implic și am
să văd exact dacă ceea ce ați spus dumneavoastră acum se confirmă. 
  Chirilă Ioan Nicolaie:

Domnule Avram, probleme nu există pentru că …
  Andronache Daniel Costel:
  Domnule  consilier,  haideți  să  nu  intrăm  în  dialog!  V-am
ascultat. La următoarea noastă întâlnire …
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  Eu vreau doar să mai fac o precizare înainte de a închide
ședința. La sfârșitul acestei luni sau începutul lunii viitoare probabil că
vom avea două întâlniri, pentru a discuta și aproba bugetul. 
  Da, domnule consilier Toma!
  Toma Florian
  La  sfârșit  de  ședință,  aș  vrea  să  fac  un  anunț.  Prin
încetarea  mandatului  de  consilier  județean  al  doamnei  Vetuța
Stănescu,  care  deținea  și  calitatea  de  lider  al  grupului  de  consilieri
județeni PNL, prin desemnarea de către colegii mei și validarea acestei
desemnări în structurile politice ale partidului din care fac parte, a fost
nominalizat  ca lider  de grup al  consilierilor  PNL subsemnatul,  Toma
Florian.  Rog  conducerea  executivă  a  consiliului  județean,  sigur,  în
momentul  în  care  sunt  probleme  punctuale,  dar  care  necesită
consultare, să fiu și eu anunțat, pentru a putea participa.
  Andronache Daniel Costel:
  In  numele  conducerii  și  al  colegilor,  vă  felicităm  pentru
această nominalizare.  Este o funcție care vă onorează și  vă obligă.
Cum am lucrat în acești ani, sunt convins că și de aici înainte vom lucra
la  fel  de  bine.  Felicitări!  Vă  muțumesc  și  vă  doresc  o  după-masă
plăcută!

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

PRESEDINTE,
    Mircea Flaviu Bobora

  SECRETAR GENERAL 
     AL JUDEȚULUI,
         Daniel Dan
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