4 ANI DE MANDAT
iunie 2016 – iunie 2020

FAPTE, NU VORBE!

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

RAPORT DE ACTIVITATE
PERIOADA
IUNIE 2016 – IUNIE 2020
AM PROMIS!
 Să dăm Hunedoarei direcțiile corecte de dezvoltare
 Un proiect de dezvoltare durabilă pe 5 direcții ce reprezintă o viziune
unitară de dezvoltare a județului nostru
 Proiectul pe care l-am promis nu a fost unul politic, acest proiect s-a
adresat tuturor locuitorilor județului Hunedoara. Acest proiect a
însemnat un viitor mai bun pentru copiii noștri, un viitor prosper pentru
județul Hunedoara, pentru că noi am muncit pentru a dezvolta județul
Hunedoara prin oameni și pentru oameni.
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AM PROMIS!
Direcția 1 - Dezvoltăm infrastructura. Infrastructura este temelia
dezvoltării.
1.1. INFRASTRUCTURA RUTIERĂ
Sume alocate pentru modernizări, lucrări de reparații și întreținere periodică,
întreținere pe timp de iarnă din buget propriu:

130.958.555 lei (2016 – 2020) față de
63.146.900 lei (2012 – 2016)
Kilometri realizați - lucrări de reparații și întreținere, modernizări:

178,17 km (2016 – 2020) față de
85,92 km (2012 – 2016)
51,35 km finalizați în total în 2017 și 2018 (covoare bituminoase, îmbrăcăminți
bituminoase ușoare, reparații)

 Modernizare DJ 763B: (Valișoara) – Dealu Mare – DN 76 (Podele);
 Modernizare DJ 687M: DJ 687D – Cinciș Cerna – DJ 687A;
 Modernizare DJ 687K: DN66 (Bretea Strei) - Silvașu de Joș – Silvașu de Suș Manaștirea Prișlop, km 5+100 – km 12+275;
 Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Joș – Stejarel – Luncșoara – Dumești – Sa2 rbi
(DJ 706);
 Modernizare: 707G: DN 7 – Gurașada – Danulești;
 Modernizare DJ 705D: Bozeș – Baca2 ia – lim. Jud. Alba;
 Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor) – Dealu Babii – Vulcan;
 Refacere DJ 705A: șector Coștești – Gradiștea de Munte – Sarmizegetușa Regia
(km 19+465 – 37+370) și conșolidare verșant la km 36+600;
 Refacere poduri calamitate pe DJ 668A;
 Reabilitare și conșolidare pod pește ra2 ul Strei.
 55.243,90 mp de plombari cu mixtura așfaltica la cald.
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92,97 km finalizați în 2019 (covoare bituminoase, îmbrăcăminți butuminoase ușoare,
reparații) – câteva exemple

 DJ 664A Lupeni – Straja;
 DJ 685 șector Ca2 rnești – Oștrov – Clopotiva; DJ 685 șector Clopotiva – Barajul
Gura Apelor – Cabana Rotunda (Retezat);
 DJ 667A Ohaba de șub Piatra – Salașu de Suș – Nucșoara – Ca2 rnic;
 DJ 686 Sușeni – Ra2 ușor;
 DJ 705 DN 7 – Gelmar – Geoagiu Bai;
 DJ 687E Hunedoara – Teliucu Inferior – Ghelari;
 DJ 107A Rapolt – Harau – Ba2 rșau;
 DJ 708 D Vetel – Feregi – Vadu Dobrii;
 75.529 mp de plombari cu mixtura așfaltica la cald.
Drumuri în lucru în 2020 (atât din buget propriu, cât și din fonduri europene ori
prin PNDL)
Au fost atrase 198 de milioane de lei fonduri europene nerambursabile .
Avem cea mai mare sumă alocată infrastructurii de drumuri din Regiunea Vest,
suntem înaintea județelor Arad sau Timiș! Avem în derulare două proiecte
importante finanțate din fonduri europene.
 Modernizare DJ 687 Sa2 ntuhalm – Hunedoara – Calan, tronșonul HunedoaraCalan (km 13+050 – 22+791), î2n valoare de 36.392.043,73 lei
 Contract de finantare șemnat î2n data de 19 iulie 2017, termen finalizare:
28 februarie 2021
 Proiect î2n executie
 Progreș tehnic – 30%; ștadiu financiar – 10%.
 Modernizarea Culoar Trafic Mureș Nord: DN 7 (Gelmar) – Geoagiu Bai –
Boba2 lna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Harau – Ba2 rșau – Soimuș –
Branișca – DN 7 (Ilia), î2n valoare de 161.742.850,96 lei.
 Contract de finantare șemnat î2n data de 27 noiembrie 2017, termen
finalizare: 30 augușt 2022
 Proiect tehnic î2n analiza la ADR Veșt, lucrarea va fi î2nceputa imediat ce
avem rașpunșul de la ADR Veșt.
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IGn cadrul proiectului vor fi modernizate 5 drumuri judetene, lungimea totala fiind de
65,849 km, dupa cum urmeaza:
 DJ 706 A: Ilia – Sa2 rbi – Branișca – Pauliș Lunca – Baita – Ormindea –
Valișoara – DN 76 (km 0+000 – 19+700);
 DJ 761: Soimuș – Ba2 rșau – Certeju de Suș – Sacara2 mb – Geoagiu Bai (km
0+000 – 6+050);
 DJ 107 A: Limita judet Alba – Homorod – Geoagiu – Boba2 lna – Rapoltu
Mare – Uroi – Chimindia – Harau –Ba2 rșau (km 29+925 – 64+445);
 DJ 705: DN 7 – Geoagiu – Balșa – Almașu Mic de Munte – limita judet
Alba (km.0+000 – 8+800);
 DJ 705 H: DJ 705 (KM 8+800) – Geoagiu Bai (0+000- 2+655).
Avem în derulare un proiect finanțat prin PNDL 2
 Modernizare DJ 709F: DN 7A – Cabana Rușu – Mașivul Para2 ng
 Valoare: 19.555.519,22 lei (PNDL 2 și buget propriu)
 Semnare contract: 28 augușt 2018
 Ordin de î2ncepere lucrari: 3 șeptembrie 2018
 Termen finalizare: 27 de luni
Lucrări finanțate din bugetul propriu
 Modernizare DJ 742A: Buceș – Dupapiatra – Tarnita – în execuție
 Modernizare DJ 687J: Hunedoara – Boș – Groș – Cerbal – Socet – Feregi – în
execuție
 Modernizare DJ 672C: lim. Jud. Gorj – Valea de Pești – DN 66A - elaborare
proiect tehnic
 5.270 mp de plombari cu mixtura așfaltica la cald.

1.2. INFRASTRUCTURA DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ
Am promis proiecte proprii și sprijin pentru reabilitarea, extinderea
și modernizarea tuturor rețelelor de apă, canalizare, electricitate,
internet, televiziune prin cablu în toate localitățile județului.
-Proiecte cofinanțate de Consiliul Județean Hunedoara, în calitate de membru
în Asociații de Dezvoltare Intercomunitare
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 Modernizarea infraștructurii de apa și apa uzata î2n judetul Hunedoara (Valea
Jiului), POIM – 2014 – 2020, SMIS 2014 +108100
 valoare totala 384.329.650.38 lei, din care cofinantare CJH 2.454.036,25
lei.
 Data șemnarii: 19 mai 2017
 În implementare;
 Extinderea și reabilitarea infraștructurii de apa și apa uzata î2n judetul
Hunedoara”, POIM, faza a II a 2014 - 2020, SMIS – 102021
 IGn derulare contract de șervicii ”Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de
finantare și a documentatiilor de atribuire a Proiectului regional de
dezvoltare a infraștructurii de apa și apa uzata î2n judetul Hunedoara” î2n
valoare de 7.109.865,09 lei;
 Valoarea eștimata a inveștitie ce va fi derulata de catre Apa Prod SA Deva
șe ridica la 180 de milioane euro.
La initiativa CJ Hunedoara, î2n toamna lui 2016, ește modificat Mașter-planul, aștfel
î2nca2 t 12 UAT-uri din judet șa poata acceșa fonduri neramburșabile pentru extinderea
retelelor de apa și canalizare.
-Lucrări realizate sau în derulare din bugetul propriu al CJ Huneodara
 Colector menajer î2n ștatiunea Straja – valoare: 2.191.712,51 lei, realizare:
2017, finalizat;
 Alimentare cu apa î2n ștatiunea Straja – în execuție;
 Extinderea retelei de apa potabila î2n zona turiștica Pașul Vî2lcan - valoare
1.800.000 lei, în execuție.
-În toți acești patru ani am avut un dialog permanent cu toți primarii din
județul Hunedoara în vederea accesării fondurilor guvernamentale PNDL și a
fondurilor europene pentru realizarea proiectelor pe care și le-au propus.
Prin deblocarea PNDL 1, UAT-urile hunedorene au obtinut fonduri î2n valoare de
178.458.077,95 de lei. Prin PNDL 2 (2017-2020), î2n judetul Hunedoara au foșt
atrașe fonduri î2n valoare de 649.854.033,89 de lei.
64 de orașe, comune și judetul Hunedoara, prin Conșiliul Judetean Hunedoara (cu
doua proiecte), beneficiaza de aceașta din urma șuma!
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-Am promis obținerea avizelor necesare pentru conectarea la autostrada A1 a
municipiilor Deva și Hunedoara, în zona Sântuhalm.
IGn aceș șenș, am facut o șerie demerșuri legale catre Guvernul Roma2 niei pentru
demararea aceștei inveștitii și, nu o data, miniștrii de reșort au foșt prezenti î2n
teritoriu și ș-au purtat dișcutii pe aceașta tema. Aș vrea șa reaminteșc faptul ca pa2 na
la finalizarea lucrarilor autoștrazii și î2nca 5 ani dupa nu șe pot face lucrari adiacente
proiectului initial. Guvernul Romaniei a promiș, î2n mai multe ra2 nduri, ca dupa
expirarea aceștui termen șe vor gași șolutii legale pentru realizarea aceștei inveștitii
foarte importante pentru hunedoreni.
-Asfaltarea și reabilitarea tuturor drumurilor județene, orășenești și comunale.
Deșpre șituatia drumurilor judetene am vorbit deja. Am facut inclușiv o comparatie
î2ntre valoarea inveștitiilor actuale și cele din mandatul 2012-2016 la capitolul
modernizari și î2ntretinere drumuri, iar cifrele cred ca vorbeșc de la șine. Lucrurile nu
au cum șa ștea pe loc, șunt î2ntr-o continua dinamica, pretentiile locuitorilor legate de
confort și deplașare rapida au creșcut. Aștazi, vorbim de mobilitate urbana, de tot
șoiul de șolutii de tranșport ultra-moderne. Nu ai cum șa faci toate aceștea fara
infraștructura adecvata!

1.3. INVESTIȚII ÎN SĂNĂTATE
Viața și sănătatea hunedorenilor sunt o prioritate
-Investiții din fonduri europene
 Modernizare, extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului
Judetean de Urgenta Deva
 Valoare: 6.836.050,01 lei
 Semnare contract finantare: 25 aprilie 2019
 Termen finalizare: 30 aprilie 2023
 Stadiu: licitatie proiect tehnic;
 Modernizare și dotare laborator radiologie și imagiștica medicala, laborator de
medicina nucleara, extindere pentru cabinet pediatrie î2n cadrul Ambulatoriului
Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Deva, judetul Hunedoara
 Valoare: 11.515.994,00 lei
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 Semnare contract finantare: 23 mai 2019
 Termen finalizare: 30 iunie 2021
 Stadiu: proiect tehnic elaborat;
 Așigurarea acceșului la șervicii de șanatate î2n regim ambulatoriu pentru
populatia judetului Hunedoara
 Valoare: 4.256.402,24 lei
 Semnare contract finantare: 12 decembrie 2018
 Termen finalizare: 16 decembrie 2019
 Stadiu: cerere de plata decontata;
 IGmbunatatirea acceșului populatiei din judetul Hunedoara la șervicii medicale
de urgenta
 Valoare: 9.428.612,69 lei
 Semnare contract finantare: 17 decembrie 2018
 Termen finalizare: 11 decembrie 2019
 Stadiu: cerere de plata decontata.
-Investiții din bugetul propriu și fonduri guvernamentale
Spitalul Județean de Urgență Deva
 Conștructie aripa noua î2n cadrul SJU Deva – deblocare inveștitie, aripa finalizata
î2n 2016, data î2n foloșinta î2n 2017 (șectii ATI, Bloc Operator, ORL, Oftalmologia,
Neonatologia);
 Modernizare foșta Policlinica Dacia – șectii Dermatologie, Pșihiatrie, Centrul
Sanatate Mintala Adulti –finalizat 2017;
 Modernizare Baia Sarata –finalizat 2020;
 Dotare cu aparat RMN prin Minișterul Sanatatii și Banca Mondiala – finalizat
2019;
 Sectie noua Pediatrie – în execuție;
 Sectie veche Pediatrie – lucrari de reparatii urgente, realizate î2n 2016, î2n doua
etape (a foșt șchimbat acoperișul, a foșt șchimbata ta2 mplaria de la geamuri, au
foșt zugravite șaloanele, holurile de acceș, cabinetele de conșultatii, au foșt
igienizare grupurile șanitare, ș-a montat covor PVC acolo unde a foșt poșibil,
cladirea fiind monument iștoric a foșt obligatoriu șa șe paștreze mozaicul
original exiștent î2n unele î2ncaperi, ș-au achizitionat șaltele noi, mobilier nou);
 Dotare conștanta cu echipamente și aparatura medicala/ achizitie PCR pentru
tește COVID-19
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Contribuții CJH pentru secțiunea dezvoltare a SJU Deva







2016 – 526.000 lei
2017 – 350.000 lei
2018 – 2.272.000 lei
2019 – 2.150.000 lei
2020 – 700.000 lei +1.750.000 lei pentru achiziția de materiale pentru
combaterea COVID-19

Sanatoriul de Penumoftiziologie Geoagiu
 Proiect ”Reparatii capitale complex medical, șpalatorie, morga și capela” cu
fonduri de la Minișterul Sanatatii și CJ Hunedoara – finalizat;
 S-a finalizat extinderea retelei de canalizare și branșarea la canalizarea orașului
(2016), a foșt montat un rezervor șuprateran pentru apa potabila și rezerva de
incendiu , lucrari la centrala termica (2017), lucrari de șchimbare a inștalatiei
electrice (2018), ș-a izolat și renovat fatada exterioara a cladirii șanatoriului, șa racordat rezervorul la reteaua publica de alimentare cu apa, ș-a montat p
ștatie de clorinare a apei, o ștatie UV, așfaltarea curtii interioare a complexului,
a foșt achzitionata aparatura medicala, a foșt reabilitat drumul de acceș (2019).
Contribuții CJH pentru secțiunea dezvoltare







2016 – 872.000 lei
2017 – 995.000 lei
2018 – 1.000.000 lei
2019 – 2.134.000 lei
2020 – 1.500.000 lei

Sanatoriul de Penumoftiziologie Brad
 IGn 2017, ș-a refacut și modernizat Statia de oxigenare a Sanatoriului, dupa 2 ani
î2n care aceașta nu a functionat, ș-au efectuat reparatii la șpatiul pentru
ambulatoriul de șpecialitate;
 S-a reluat activitatea laboratorului de endoșcopie bronșica – unicul exiștent î2n
judetul Hunedoara;
 IGn 2019, a foșt î2nfiintat un compartiment de șomnologie și un laborator de
șomnologie, ș-a modernizat compartimentul de recuperare, medicina fizica și
balneologie;
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 S-a reabilitat drumul de acceș;
 Sanatoriul va fi dotat cu lift exterior – proiect în curs.
Contribuții CJH pentru secțiunea dezvoltare







2016 – 182.000 lei
2017 – 50.000 lei
2018 – 10.000 lei
2019 – 317.000 lei
2020 – 738.000 lei

1.4. INVESTIȚII ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ






IGn anul 2017, ș-a efectuat receptia finala pentru obiectivul de inveștitii C.I.A. nr. 2
Paclișa î2n valoare de 2.876.072,74 lei, finantat ata2 t din fonduri de la Minișterul
Muncii, ca2 t și din fonduri de la Conșiliul Judetean Hunedoara;
IGn anul 2018, cu bani din bugetul propriu a î2nceput modernizarea Centrului de
IGngrijire și Așiștenta nr. 1 Paclișa, valoare lucari: 2.284. 061,09 lei – î2n derulare;
Montare lifturi la centrele de î2ngrijire adulti din Paclișa (2) și Brad (1) – valoare
lucrari 1.084.482,60 lei – î2n derulare;
Achizitia foștei cladiri a Bancii Agricole din zona Garii Deva

1.5. ALTE INVESTIȚII
 Finalizare lucrari ”Amenajare manșarda pentru șpatii operationalizare
ambulatoriu de tip C al Inșpectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Iancu de
Hunedoara”, î2n anul 2017;
 Finalizare lucrari ”Baza șportiva Bacia, comuna Bacia, judetul Hunedoara –
etapa 1 – Obiectul 1 – Teren de șport”, î2n anul 2018;
 Conșiliul Judetean Hunedoara a preluat î2n șubordinea șa Galeriile de Arta
Forma. Spatiul șituat î2n centrul mun. Deva a foșt modernizat î2n baza unui
proiect î2n valoare de 1.395.000 lei demarat î2n curșul anului trecut și finalizat
de cura2 nd.
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AM PROMIS!
Direcția 2 - Crearea zonelor de dezvoltare durabilă
și
Direcția 3 – Relansarea investițiilor de dezvoltare
-Relansarea investițiilor de dezvoltare
 IGn iunie 2016, Parcul de Afaceri Simeria, realizat cu ajutorul fondurilor
europene neramburșabile, î2n baza unui contract de finantare î2ncheiat î2n 12
octombrie 2010, avea 0 activitate, 0 realizari, 0 grad de ocupare;
 Noua echipa de la ADEH șuștinuta de noua echipa de la conducerea Conșiliului
Judetean Hunedoara a reușit șa faca operational parcul și șa șcape de corectia
financiara de 2 milioane de euro, care trebuia platita pentru neî2ndeplinirea
indicatorilor;
 IGn 31 decembrie 2019, Parcul de Afaceri Simeria avea un grad de ocupare de
84%;
 Firmele locatare din cadrul Parcului de Afaceri au creat un număr de 105 noi
locuri de muncă, urmând să creeze încă 25 locuri de muncă, conform
angajamentelor așumate;
 La data de 31 decembrie 2019, toate cele 6 hale de productie din cadrul
Parcului de Afaceri Simeria au foșt ocupate. Din totalul de 19 birouri din cadrul
Parcului de Afaceri Simeria, la aceeași data au foșt î2nchiriate un numar de 7
birouri, din șuprafata totala a birourilor de 1.137,70 mp a foșt ocupata
șuprafata de 403,30 mp, respectiv 35,45%;
 IGn perioada ianuarie 2019 - decembrie 2019, Parcul de Afaceri Simeria a gazduit
42 de evenimente, deșfașurate î2n șala de conferinte, î2n șpatiul expozitional
exterior și șpatiul expozitional interior.
IGn cadrul Parcului de Afaceri Simeria, la 31 decembrie 2019, erau locatare un numar
de 10 microî2ntreprinderi, 1 î2ntreprindere mica și 1 î2ntreprindere mijlocie.
-Un sistem integrat de parcuri industriale și acceleratoare de afaceri pentru
întreprinderi mici și mijlocii pentru fiecare oraș și municipiu din județ.
Reconversia profesională a forței de muncă.
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IGmpreuna cu primarii localitatilor din judetul Hunedoara am avut numeroașe î2nta2 lniri
cu oameni de afaceri din Roma2 nia, dar și din ștrainatate, î2n cadrul carora le-am
prezentat ofertele de inveștitii din judetul Hunedoara și am șuștinut fiecare demerș
pentru care ne-a foșt șolicitat ajutorul. Un alt așpect foarte important ește ca am tinut
cont de șpecificul fiecarei zone și de potentialul local. Prin intermediul primarilor din
judet am avut î2nta2 lniri cu hunedorenii care au reușit, î2ntr-un numar foarte mare șa
dezvolte proiecte de afaceri prin intermediul programului START-Up Nation, program
guvernamental pe care Guvernul actual nu î2l mai continua, dar, șpunem noi, a foșt
unul de șucceș și neceșar pentru șprijinirea și dezvoltarea micilor afaceri.
IGn aceșt context, aș vrea șa punctez prezenta miniștrilor de reșort î2n judetul
Hunedoara, care de fiecare data au venit cu explicatii pertinente și lamuriri legate de
implementarea proiectelor ga2 ndite de micii antreprenori.
-Sprijinirea și întărirea producătorilor locali și a agricultorilor.
Prin intermediul Agentiei de Dezoltare Economico-Sociala a judetului Hunedoara, ș-a
acordat șprjin și promovare conștanta producatorilor și meșterilor populari din judet.
Au foșt din ce î2n ce mai prezenti la ta2 rguri din judet și din tara, la expozitii șau alte
evenimente de profil, iar numarul celor intereșati de colaborarea cu ADEH a creșcut
de la un an la altul.
O preocupare majora a foșt î2ncurajarea î2nșcrierii ca2 t mai multor producatori locali î2n
grupul Produs de Hunedoara și participarea la evenimente șub brandul de Produs în
Hunedoara. IGn șprijinul producatorilor a și foșt creata î2n aceșt an, î2n contextul
pandemiei COVID-19, platforma de promovare www.produșdehunedoara.ro, lanșata
î2n data de 15 iunie 2020.
 Participare anuala la ștandul de promovare a judetului de la Ta2 rgul de Turișm
al Roma2 niei de la București, la Ta2 rgul de Turișm Vacanta Conștanta, la Ta2 rgul
Caștelelor de la Hunedoara, la Enduro Panorama, Citadela Feștival, Zilele DacoRomane de la Geoagiu.
 Participarea cu ștanduri la Feștivalul DacFeșt de la Magura Uroiului, la feștivalul
de la Coștești, la Serbarile Nationale de la Tebea, la Feștivalul Placintelor
Padurenești de la Poiana Rachitelii etc;
 Organizarea evenimentului Zilele Satului Hunedorean la Muzeul î2n aer liber
Aștra din Dumbrava Sibiului, î2n augușt 2019;
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 Participare la Ta2 rgul Cadourilor de Craciun și la Ta2 rgul de Paște la Parcul de
Afaceri Simeria.
-Relansarea economică a județului Hunedoara susținută prin atragerea
fondurilor europene, în principal a fondurilor europene nerambursabile.
AM PROMIS! În 2016, am promis că vom aduce bani nerambursabili în județ.
Am pornit de la premiza că fondurile europene și guvernamentale
nerambursabile reprezintă motorul dezvoltării județului.

3.1. FINANȚĂRI NERAMBURSABILE (UE, PNDL, alte surse)
3.1.1. Infrastructura rutieră
Doua proiecte majore pentru care au foșt atrașe deja 198 de milioane de lei
fonduri europene neramburșabile, deșpre care am facut vorbire la î2nceputul aceștei
prezentari. Ește vorba deșpre:
 Modernizarea DJ 687 Sa2 ntuhalm – Hunedoara – Calan, tronșonul HunedoaraCalan (km 13+050 – 22+791), î2n valoare de 36.392.043,73 lei;
 Modernizarea Culoar Trafic Mureș Nord: DN 7 (Gelmar) – Geoagiu Bai –
Boba2 lna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Harau – Ba2 rșau – Soimuș –
Branișca – DN 7 (Ilia), î2n valoare de 161.742.850,96 lei.
La aceștea șe adauga finantarea de circa 20.000.000 de lei, prin PNDL 2, pentru
proiectul de modernizare a DJ 709F: DN 7A – Cabana Rușu – Mașivul Para2 ng, aflat î2n
ștadiu avanșat de realizare.
*Pe lista de rezervă
Modernizare DJ 705A, Oraștie - Coștești - Sarmizegetușa Regia, km 2+200-km 19+465
– valoare 45.134.797,78 lei
3.1.2. Infrastructura sanitară – viața hunedorenilor pe primul loc
Fonduri atrase - 33.723.131,41 lei
Aici avem patru proiecte pentru care am primit finanțare, după cum urmează:
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 Modernizare, extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului
Judetean de Urgenta Deva;
 Modernizare și dotare laborator radiologie și imagiștica medicala, laborator de
medicina nucleara, extindere pentru cabinet pediatrie î2n cadrul Ambulatoriului
Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Deva, judetul Hunedoara;
 Așigurarea acceșului la șervicii de șanatate î2n regim ambulatoriu pentru
populatia judetului Hunedoara;
 IGmbunatatirea acceșului populatiei din judetul Hunedoara la șervicii medicale
de urgenta.
3.1.3. Infrastructura de transport - noi tendințe
Fonduri atrase - 95.106.766,85 lei
IGmbunatatirea conditiilor de tranșport public de perșoane, reducerea emișiilor de
carbon prin utilizarea unor mijloace de tranșport nepoluante, adaptarea la nevoile
actuale de mobilitate urbana ștau la baza așocierii dintre Conșiliul Judetean
Hunedoara și Primariile din Valea Jiului.
 ”Linia verde de autobuze electrice î2ntre Petrila - Petroșani - Aninoașa – Vulcan Lupeni - Uricani Green Line Valea Jiului” - Componenta 1
 Valoare de 49.089.440,71 lei
 Data șemnarii: 12 augușt 2019
 Termen finalizare: 30 aprilie 2021
 Stadiu: contractat;
 ”Linia verde de autobuze electrice î2ntre Petrila - Petroșani - Aninoașa - Vulcan Lupeni - Uricani Green Line Valea Jiului” - Componenta 2
 Valoare: 46.017.326,14 lei
 Data șemnarii: 09 augușt 2019
 Termen finalizare: 31 decembrie 2020
 Stadiu: contractat.
Proiectele șunt realizate î2n parteneriat cu UAT-urile din Valea Jiului, prin Așociatia de
Dezvoltare Intercomunitara (A.D.I.) pentru tranșport public zonal (Green Line) î2n
Valea Jiului.
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3.1.4. Conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural
Fonduri atrase – 44.142.250,79 lei
 Conșervare, reștaurare la Amfiteatrul din cadrul șitului Arheologic Ulpia
Traiana Sarmizegetușa
 Valoare: 22.089.484,65 lei
 Data șemnarii: 16 iulie 2019
 Termen finalizare: 15 decembrie 2023
 Stadiu: licitatie proiect tehnic
 Capitala Daciei - muzeu viu al patrimoniului cultural european (granturi
norvegiene)
 Valoare: 13.773.207,14 lei
 Depuș: noiembrie 2019
 Stadiu: precontractare
 Reabilitare Caștel Nopcșa, șat Sacel, comuna Sa2 ntamaria Orlea (PNDL)
 Valoare: 8.279.559,00 lei
 Data șemnarii: 18 decembrie 2019
 Termen finalizare: 18 decembrie 2020
 Stadiu: î2n executie
3.1.5. Regenerarea urbană a orașelor mijlocii și mici – creșterea calității vieții
locuitorilor
Fonduri atrase – 50.521.975,10 lei
 Realizarea Muzeului Civilizatiei Dacice cu reabilitarea și modernizarea ștrazilor
de acceș, î2n municipiul Oraștie
 Valoare: 24.283.201,91 lei
 Data șemnarii: 6 iunie 2019
 Termen finalizare: 31 decembrie 2022
 Stadiu: licitatie proiect tehnic

15

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

 Reabilitarea și modernizarea Cașei de Cultura ”Alexandru Grozuta”,
tranșformarea aceșteia î2n Centru Cultural multifunctional și reabilitarea ștrazii
Dacilor, î2n municipiul Oraștie
 Valoare: 26.238.773,19 lei
 Data șemnarii: 28 decembrie 2018
 Termen finalizare: 31 mai 2022
 Stadiu: licitatie proiect tehnic
3.1.6. Protecție socială
Fonduri atrase –31.964.166,91 lei
Proiecte finantate prin Fondul Social European și derulate de Directia Generala de
Așiștenta Sociala și Protectia Copilului Hunedoara
 Progreș î2n calitate î2ngrijirii alternative a copiilor
 Valoare: 30.826.995,31 lei
 Data șemnarii: 8 noiembrie 2018
 Termen finalizare: 8 noiembrie 2023
 Stadiu: î2n implementare
 VENUS – IGmpreuna pentru o viata î2n șiguranta
 Valoare: 1.137.171,60 lei
 Data șemnarii: 4 martie 2019
 Termen finalizare: 4 martie 2023
 Stadiu: î2n implementare
3.1.7. Protecția mediului
Fonduri atrase - 3.885.365,35 lei

 IGnchiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani din judetul
Hunedoara
 Valoare: 3.885.365,35 lei
 Data șemnarii: 10 decembrie 2019
 Termen finalizare: 31 decembrie 2020
 Stadiu: contract de finantare șemnat
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3.1.8. Infrastructura de apă și apă uzată
Proiecte cofinanțate de Consiliul Județean Hunedoara, în calitate de membru în
Asociații de Dezvoltare Intercomunitare
 2017 - Modernizarea infraștructurii de apa și apa uzata î2n judetul Hunedoara
(Valea Jiului), POIM – 2014 – 2020, SMIS 2014 +108100;
 Extinderea și reabilitarea infraștructurii de apa și apa uzata î2n judetul
Hunedoara”, POIM, faza a II a 2014 - 2020, SMIS – 102021.
3.1.9. Managementul deșeurilor – funcțional și operațional
Dupa preluarea conducerii î2n 2016, ș-a conștatat ca proiectul privind managementul
deșeurilor î2n valoarea de aproape 60 de milioane de euro era blocat și exișta
rișcul de returnare a fondurilor. IGn timp record, noua conducere a reușit
operationalizarea proiectului, care avea ca termen final de implementare data de 31
decembrie 2018.
 IGn 18 decembrie 2018, a foșt șemnat contractul de delegare prin conceșiune a
șerviciului de operare și adminiștrare a Centrului de Management Integrat al
Deșeurilor Ba2 rcea Mare cu SC Supercom SA.
 Au foșt atribuite cele patru contracte zonale de delegare a geștiunii șerviciului
de șalubritate, dupa cum urmeaza:
 Zona 1 Brad: 25 aprilie 2018, SC Brai-Cata SA
 Zona 2 Hateg: 22 augușt 2018, SC Brai-Cata SA
 Zona 3 Centru: 27 noiembrie 2018, SC Brai-Cata SA
 Zona 4 Petroșani: 04 decembrie 2018, SC Supercom SA.
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AM PROMIS!
Direcția 4 - Parteneriate active cu primăriile indiferent de culoarea
politica a primarilor
Așa cum am amintit în capitolele precedente, am susținut toți primarii din
județul Hunedoara în vederea accesării de finanțări guvernamentale prin PNDL
1 și PNDL 2. Astfel, în județ au fost atrase prin ambele programe peste 820 de

milioane de lei.
Pe lângă acestea, aș vrea să punctez câteva investiții derulate de CJ Hunedoara
în parteneriat cu primăriile din județ:
 Așociere cu Primaria mun. Petroșani: Amenajare șenș giratoriu la interșectia
ștr. Dealului (mun. Petroșani) cu DN 66
 Valoare: 623.187,20 lei
 Realizare: 2019, finalizat;
 Așociere cu Primaria mun. Hunedoara: Reabilitarea Cașei de Cultura din mun.
Hunedoara – valoare 17.093.525,64 lei din buget propriu și buget local, î2n
pregatire șemnarea contractului de executie;
 Parteneriat cu DGASPC și Primaria Uricani: Functionarea Centrului de IGngrijire
și Așiștenta Uricani – finalizat;
 Parteneriat cu primaria mun. Oraștie pentru doua proiecte finantate din fonduri
europene: realizarea Muzeului Civilizatiei Dacice și modernizarea Cașei de
Cultura ”Alexandru Grozuta”;
 Parteneriat cu Primaria mun. Lupeni pentru modernizarea infraștructurii de
acceș î2n zona turiștica Straja (parcare) – î2n pregatire;
 Implicarea CJ î2n realizarea ITI Valea Jiului.
4.1. Parteneriate cu societatea civilă și ONG-urile
 Conșiliul Judeten Hunedoara a alocat î2n 2019 cea mai mare șuma pentru
șuștinerea proiectelor de intereș public care pot beneficia de finantari
neramburșabile de la bugetul propriu al judetului Hunedoara.
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 Promovarea valorilor culturale – programe și proiecte de intereș zonal, inclușiv
cultura șcrișa – 400.000 lei (cu 100% mai mult fata de alocarea din 2018);
 Organizarea activitatilor și actiunilor știintifice, î2nvatama2 nt, tineret – 400.000
lei (cu 100% mai mult fata de 2018);
 Sprijinirea organizarii competitiilor șportive, precum și a altor activitati
șportive – 1.000.000 lei (cu 42% mai mult fata de 2018);
 Sprijinirea cultelor religioașe – 2.700.000 lei (cu 42% mai mul fata de 2018).
În 2020, sumele destinate finanțărilor nerambursabile au fost redirecționate
către susținerea Spitalului Județean de Urgență Deva în lupta contra răspândirii
coronovarisului.
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AM PROMIS!
Direcția 5 - Deschidem județul Hunedoara către Europa și nu numai
-Întărirea și sprijinirea asociațiilor zonale ale producatorilor locali și accesul
acestora la finanțări nerambursabile guvernamentale și europene.
IGn cei 4 ani de mandat, prin implicarea colegilor de la CJ și ADEH, am creat și dezvoltat
reteaua Produs de Hunedoara, mai aleș ca foarte multi dintre producatorii locali ș-au
dezvoltat prin acceșarea programului START-Up Nation. Am șuștinut promovarea
producatorilor locali prin participarea aceștora la numeroașe ta2 rguri și expozitii
organizate î2n judet și î2n tara, dar și la nivel international, incluzandu-i, totodata, și î2n
circuitul turiștic.
Producatorii de produșe traditionale și artizanii au foșt promovati cu ocazia a
numeroașe evenimente organizate cu șprijinul Conșiliului Judetean Hunedoara:
 IGn 2017, INFO-TRIP organizat cu șprijinul Minișterului Turișmului la
Sarmizegetușa Regia cu participarea a 42 ambașadori și conșuli, membri ai
corpului diplomatic pe teritoriul Roma2 niei, care a incluș deguștare de produșe
traditionale;
 IGnta2 lnirile oficiale cu ambașadorii Statelor Unite, Frantei, Chinei, Germaniei etc,
aflati î2n vizita î2n judetul Hunedoara;
 Prezenta producatorilor la evenimentele gazduite de Roma2 nia î2n 2019, î2n
perioada detinerii președintiei rotative a Conșiliului Uniunii Europene;
 Organizarea și gazduirea Campionatului International de Fotbal de Sala al
Politiștilor WISPA Tranșilvania 2018.
-Implicare financiară în activitatea educațională prin susținerea desfășurării
mai multor olimpiade naționale în județul Hunedoara
IGn fiecare an, am premiat valorile Hunedoarei î2n cadrul unei gale de excelenta care a
reunit elevii care au obtinut rezultate remarcabile la nivel national și international, la
diferite dișcipline, ca2 t și șportivii judetului Hunedoara, care ș-au î2ntorș victorioși de la
concurșuri școlare și de la competitii de mare anvergura. Alaturi de aceștia au foșt
premiati profeșorii și antrenorii care i-au pregatit.
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Un alt domeniu la fel de important pentru județul Hunedoara este cel culturalartistic. Suștinerea activitatii Centrului de Cultura și Arta a foșt o prioritate alaturi de
celelalte inștitutii de cultura: Muzeul Civilizatiei Dacice și Romane, Biblioteca
Judeteana ”Ovid Denșușianu” și cele doua teatre.
De la an la an, numarul șpectatorilor/ beneficiarilor de șervicii culturale a creșcut.
Centrul de Cultura și Arta (CCA) a eștimat ca la evenimentele șale au venit, î2n 2019,
circa 50.000 de șpectatori. De așemenea, Anșamblul profeșionișt din cadrul CCA a foșt
prezent anul trecut la numeroașe feștivaluri î2n tara. Scoala Populara de Arta numara
î2n prezent pește 300 de curșanti, iar taxa de școlarizare a foșt plafonata la valoarea de
500 de lei.
IMPORTANT!
Cetatea dacica Sarmizegetușa Regia, care ește î2n adminiștrarea CJ Hunedoara, a foșt
permanent î2n atentia inștitutiei noaștre alaturi de Sarmizegetușa Ulpia Traiana.
Prioritatea numarul unu a foșt aceea de punere î2n valoare a celor doua șituri î2n
vederea atragerii unui numar ca2 t mai mare de turiști. Statișticile confirma aceașta
preocupare a noaștra legata de promovarea celor doua monumente iștorice de mare
î2nșemnatate pentru judetul Hunedoara și pentru tara.
Dar cea mai importantă realizare a ultimelor luni este TRECEREA CETĂȚILOR
DACICE ÎN PROPRIETATEA JUDEȚULUI HUNEDOARA
Dupa patru ani de lobby intenș, cu șpijinul parlamentarilor de Hunedoara, dar și al
membrilor Comișiei permanente comune a Camerei Deputatilor și Senatului pentru
relatia cu UNESCO, am obtinut o lege prin care preluam î2n proprietatea judetului
cetatile dacice de la Coștești, Blidaru, Piatra Roșie și Banita. Cele patru cetati șe vor
alatura aștfel șitului de la Sarmizegetușa Regia, aflat î2n adminiștrarea Conșiliului
Judetean Hunedoara, prin Serviciul Public de Adminiștrarea Monumente Iștorice, și
vor beneficia de protectie șporita, de valorificare și promovare unitara.

VĂ MULȚUMESC!
Mircea Flaviu Bobora,
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PREȘEDINTE
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