
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean Hunedoara

din data de 12 iunie 2018

   La începerea ședinței sunt prezenți: Andronache Daniel 
Costel, Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinții Consiliului Județean 
Hunedoara; Armean Lenuța, Chirilă Ioan Nicolaie, Ciodaru Iulian 
Dacian, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Gherman Petre 
Lucian, Hojda Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Mutulescu 
Marius, Popa Mircea Marcel, Popescu Valentin, Popescu Viorica, 
Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan 
Dumitru, Vlad Ovidiu – consilieri județeni; Bîrsoan Mariana Daniela -
secretarul județului.
  Lipsesc de la ședință Bobora Mircea Flaviu – președintele 
Consiliului Județean Hunedoara, precum și domnii consilieri județeni 
Antal Liviu Marius, Bălănesc Doinița Maria, Circo Aurel Vasile, Felciuc 
Eduard, Frânc Oana Elisabeta, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Magheru 
Dan Adrian, Mârza Florin, Oprișa Ioan Florin, Rus Lucian Ioan, Toma 
Florian.
  In calitate de invitați participă 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 vicepreședinte Andronache 
Daniel Costel. 
  Andronache Daniel Costel:
  In conformitate cu prevederile art.49 alin.2 din Regulamentul 
de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara, aprobat 
prin Hotărârea nr.102/2016  a Consiliului Judeţean Hunedoara, vă rog 
să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului Naţional al României.
  Se intonează Imnul Naţional al României.
  Andronache Daniel Costel:
  Intrucât sunt prezenţi un număr de 20 consilieri,  potrivit 
art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal 
constituită. 
  Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința 
de îndată din data de 4 iunie 2018. Aveţi dreptul să contestaţi conţinutul 
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procesului verbal şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate 
de dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că nu au fost 
consemnate cu exactitate.
  Dacă nu sunt observații, vă rog să trecem la aprobarea 
procesului verbal:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abţineri?

   Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (20).

x

  Andronache Daniel Costel:
  Domnilor consilieri, vă prezint următorul proiect al ordinii de 
zi:

• Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 
Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții   „Modernizare 
DJ 705A Orăştie -Costeşti – Sarmizegetusa km. 2+200 – km.19+
465” în vederea finanţării prin Programul  Operaţional Regional 
2014-2020. Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de 
importanţă regională şi locală. Prioritate de investiţii 1 a axei 
prioritare 6: 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea 
infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T, obiectiv 
specific 1- Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi 
urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor judeţene care asigură conexiunile 
secundare şi terţiare la reţea, în scopul reducerii timpului de 
deplasare şi fluidizării traficului;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al județului Hunedoara pe anul 2018 și modificarea programului de 
investiții, anexă la buget;

• Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2018;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de urgență Deva pe anul 
2018 și modificarea programului de investiții, anexă la buget.

  Dacă  sunt  observaţii cu privire la ordinea de zi propusă? 
Dacă nu sunt, o supun la vot:

• Cine este pentru ?
• Impotrivă ?
• Abţineri ?

  Ordinea de zi astfel modificată a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi (20).
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  Andronache Daniel Costel:
  Domnilor consilieri, înainte de a trece la dezbaterea 
proiectelor din ordinea de zi, facem precizarea că, în conformitate cu 
art.46 alin.1 din Legea 215/2001, „Nu poate lua parte la deliberare și la 
adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, 
soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes 
patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”.

I.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții   
„Modernizare DJ 705A Orăştie - Costeşti – Sarmizegetusa km.2+200 –
km.19+465” în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional 
2014-2020. Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de 
importanţă regională şi locală. Prioritate de investiţii 1 a axei prioritare 6: 
6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurilor 
rutiere regionale la infrastructura TEN-T, obiectiv specific 1- Creşterea 
gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în 
proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea şi modernizarea drumurilor 
judeţene care asigură conexiunile secundare şi terţiare la reţea, în 
scopul reducerii timpului de deplasare şi fluidizării traficului.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții   
„Modernizare DJ 705A Orăştie - Costeşti – Sarmizegetusa km.2+200 –
km.19+465” în vederea finanţării prin Programul  Operaţional Regional 
2014-2020. Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de 
importanţă regională şi locală. Prioritate de investiţii 1 a axei prioritare 6: 
6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurilor 
rutiere regionale la infrastructura TEN-T, obiectiv specific 1- Creşterea 
gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în 
proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea şi modernizarea drumurilor 
judeţene care asigură conexiunile secundare şi terţiare la reţea, în 
scopul reducerii timpului de deplasare şi fluidizării traficului:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (20).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (20).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții   
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„Modernizare DJ 705A Orăştie - Costeşti – Sarmizegetusa km.2+200 –
km.19+465” în vederea finanţării prin Programul  Operaţional Regional 
2014-2020. Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de 
importanţă regională şi locală. Prioritate de investiţii 1 a axei prioritare 6: 
6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurilor 
rutiere regionale la infrastructura TEN-T, obiectiv specific 1- Creşterea 
gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în 
proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea şi modernizarea drumurilor 
judeţene care asigură conexiunile secundare şi terţiare la reţea, în 
scopul reducerii timpului de deplasare şi fluidizării traficului, în 
ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(20).

II.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget:
   Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (20).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (20).
Art.3:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (20).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
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• Abțineri?
  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(20).

III.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la 
închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2018.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului 
anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2018:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (20).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (20).
Art.3:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (20).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea 

excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la 
închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2018, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(20).
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IV.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de 
urgență Deva pe anul 2018 și modificarea programului de investiții, 
anexă la buget.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de urgență Deva 
pe anul 2018 și modificarea programului de investiții, anexă la buget:
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 19.
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (19).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (19).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de 
urgență Deva pe anul 2018 și modificarea programului de investiții, 
anexă la buget, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(19).

x

  Andronache Daniel Costel:
  Vă mulțumesc pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă, 
pentru înțelegerea de care dați dovadă de fiecare dată când apar aceste 
ședințe de îndată. Este vorba de niște finanțări, de niște bani pe care îi 
aducem în județul Hunedoara, bani pe care nu putem să-i pierdem și 
atunci, uneori se întâmplă să fim obligați să facem aceste ședințe de 
îndată, în funcție de solicitările care apar. Incă o dată vă mulțumesc 
pentru înțelegere.
  Gherman Petre Lucian:
  Domnule vicepreședinte, aș vrea să vă aduc la cunoștință o 
problemă care mi-a fost sesizată de mai mulți cetățeni și pe care am 
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verificat-o și eu, personal. Pe drumul județean ce face legătura între 
Sîntuhalm și Hunedoara, în special în zona Peștișu Mare, a crescut pe 
marginea acestui drum foarte multă vegetație, lucru care împiedică 
vizibilitatea. Stiți și dumneavoastră că mai sunt câteva intersecții în zonă 
cu probleme și care, din câte mi-ați spus, urmează a fi rezolvate. In 
zona acestei intersecții, vegetația crează o problemă care ar putea duce 
la evenimente și, dacă se poate, vă rog, nu cred că presupune mari 
eforturi, într-o zi se poate rezolva. Vă mulțumesc.
  Andronache Daniel Costel:
  Vă mulțumesc pentru atenționare, domnule consilier. 
Doamna director Guran este în sală; sunt convins că, imediat ce se va 
termina această ședință, va lua legătura cu cei care se ocupă de 
întreținerea drumului. 
  Doamna director, să încercăm să o rezolvăm până mâine, 
pentru că nu e o problemă care să presupună costuri și lucrări mari, dar 
– așa cum foarte bine a spus domnul consilier – e o problemă deosebit 
de urgentă.
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Legat de acest drum sunt două lucruri pe care vreau să vi le 
aduc în atenție. Eu am vorbit și cu doamna director ...
  Andronache Daniel Costel:
  Imi permiteți să fac o mică remarcă? Astăzi nu avem 
diverse. Dar vă ascult.
  Chirilă Ioan Nicolaie:
  Doar două lucruri aș avea să vă spun. Pe sensul de mers 
dinspre Sîntuhalm spre Hunedoara, în apropiere de fosta reprezentanță 
Opel, pe banda unu, este o denivelare foarte mare. Când treci pe acolo 
este un șoc mare pentru o mașină, care aduce pagube celor care 
circulă pe acest drum. Iar pe sensul dinspre Hunedoara spre Sîntuhalm, 
după podețul dinaintea intersecției spre Bîrcea, există pe mijlocul 
drumului o înfundătură, de 1,6-2 metri pătrați. Vă rog frumos, dacă tot 
merge doamna director sau cine merge pe zonă, să se ocupe și de 
rezolvarea acestor probleme.
  Si încă o problemă foarte importantă de care vă rog să luați 
cunoștință, despre care am vorbit cu domnul primar de la Bunila. 
Sâmbătă-duminică, ca urmare a ploilor abundente și a vijeliei ce au avut 
loc în zonă, drumul de la Poienița Voinii până la Bunila a devenit 
impracticabil, iar mașina cu pâine nu poate să facă deplasarea. Să 
urgentăm intervenția, să sprijinim în remedierea acestor probleme, 
pentru că este drum județean.
  Andronache Daniel Costel:
  Vă mulțumesc pentru atenționare, domnule consilier. Am 
luat cunoștință de acest lucru, deja s-a emis comandă și se va interveni 
pe acest drum cu piatră, cu autogreder, cu tot ce se impune. 
Cunoaștem situația. 
  Doamna director, responsabilul de zonă pe Hunedoara-
Sîntuhalm să verifice cele semnalate de domnul consilier.
  Vă mulțumesc mult! O după masă plăcută!

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

VICEPREȘEDINTE,
    Daniel Costel Andronache

SECRETAR AL JUDETULUI,
    Mariana Daniela Bîrsoan
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