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încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 31 august 2018 
 
 
 
     La începerea ședinței sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel 
Costel, Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinții Consiliului Județean 
Hunedoara; Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bălănesc Doinița 
Maria, Chirilă Ioan Nicolaie, Ciodaru Iulian Dacian, Circo Aurel Vasile, 
Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Frânc Oana 
Elisabeta, Gherman Petre Lucian, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Hojda 
Ion, Ivăniși Maria, Mârza Florin, Mutulescu Marius, Popa Mircea 
Marcel, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Rus Lucian Ioan, 
Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan 
Dumitru, Toma Florian, Vlad Ovidiu – consilieri județeni; Bîrsoan 
Mariana Daniela -  secretarul județului. 
  Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni: Iovănescu 
Alin Cosmin, Oprișa Ioan Florin. 
    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 președinte Bobora Mircea 
Flaviu. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    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. 
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    Se intonează Imnul Naţional al României. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 30 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 10 august 2018. Aveţi dreptul să contestaţi 
conţinutul procesului verbal şi să solicitaţi menţionarea exactă a 
opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că 
nu au fost consemnate cu exactitate. 
    Dacă nu sunt observații, vă rog să trecem la aprobarea 
procesului verbal: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(30). 
    S-a alăturat plenului domnul consilier județean Magheru 
Dan Adrian, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în 
continuare este 31. 
 
 
 

x 
 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi, așa cum a fost el publicat: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea 
Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara a unui corp de 
imobil aparținând domeniului public al Județului Hunedoara; 
2. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 
regulate speciale; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva; 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă 
Deva; 
6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.62/2017 privind stabilirea consumului lunar de 
combustibil pentru autoturismele și autospecialele din parcul auto al 
Consiliului Județean Hunedoara; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al județului Hunedoara, pe anul 2018, virările de credite bugetare, 
precum și modificarea programului de investiții anexă la buget; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și modificarea programului 
de investiții anexă la buget, ale unor instituții aflate în subordinea și 
finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 
9. 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; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și 
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în vederea finanțării și 
organizării în comun a Taberei de pregătire a olimpicilor naționali la 
chimie; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 
asociere între Județul Hunedoara – prin Consiliul Județean Hunedoara 
și Municipiul Hunedoara – prin Consiliul Local al Municipiului 
Hunedoara  pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții 
„Reabilitare Casa de Cultură din Municipiul Hunedoara”; 
12. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea 
casării și valorificării unor mijloace fixe care aparțin domeniului public 
al Județului Hunedoara aflate în administrarea Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu; 
13. Proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a doamnei 
Liliana Tolaș, manager al Muzeului Civilizației Dacice și Romane; 
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14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii  
Gimnaziale „Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2018 – 2019; 
15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului 
Județean Hunedoara în adunările generale a acționarilor/asociaților la 
societățile comerciale la care Județul Hunedoara este acționar sau 
asociat; 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor  de Intervenții 
(DALI) pentru obiectivul de investiții „Lift exterior la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara”; 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor  de Intervenții 
(DALI) pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale paviment curte 
interioară a sediului Serviciului Județean de Ambulanță Deva”;  
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 
Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare și 
dotare laborator radiologie, extindere cabinet pediatrie în cadrul 
ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva - județ 
Hunedoara”; 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici și a valorii 
cheltuielilor nefinanțate, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare 
Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice şi 
promovarea patrimoniului economic şi cultural al judetului Hunedoara”. 
    In conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016, vă rugăm să aprobați 
modificarea ordinii de zi după cum urmează: 
A. modificarea titlului proiectului de la punctul 18 astfel: 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare 
laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină 
nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului 
integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județ Hunedoara”; 
B. suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: 
20. Proiect de hotărâre privind transmiterea drumului județean DJ 760: 
DN 76 (Ribița) – Crișan, km.0+000 – 6+100 din proprietatea publică a 
Județului Hunedoara și administrarea Consiliului Județean Hunedoara 
în proprietatea publică a Comunei Ribița și administrarea Consiliului 
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Local al Comunei Ribița și declasificarea din drum județean în drum 
comunal; 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între 
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Serviciul de 
Ambulanță Hunedoara, în vederea finanțării și organizării în comun a 
Concursului Național de Echipaje de Ambulanță. 
    In ce privește proiectul de hotărâre privind solicitarea 
transmiterii unui imobil compus din teren și clădire rezultată în urma 
derulării investiției „Extindere bloc operator și staționar cu 15 paturi la 
Spitalul Județean de Urgență Deva, din domeniul public al Municipiului 
Deva, în domeniul public al Județului Hunedoara, pe care intenționam 
să-l propunem pentru suplimentarea ordinii de zi, există o sesizare 
care a venit doar ieri, în care suntem anunțați că începe cercetarea 
penală in rem pentru o serie de abateri constatate de organele statului. 
O să trebuiască să ne clarificăm, și noi, și dumneavoastră, vizavi de 
această problemă, așa că îl amânăm. 
    Ultimul punct al ordinii de zi va fi, ca de obicei, Diverse. 
    Dacă  sunt  observaţii cu privire la ordinea de zi propusă? 
Dacă nu, vă propun să o supunem la vot: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi astfel modificată și completată a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi (31). 
     
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în 
administrarea Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara a 
unui corp de imobil aparținând domeniului public al Județului 
Hunedoara. 
    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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
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urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
precum şi gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în 
administrarea Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara a 
unui corp de imobil aparținând domeniului public al Județului 
Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
dării în administrarea Direcției de Sănătate Publică a Județului 
Hunedoara a unui corp de imobil aparținând domeniului public al 
Județului Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor 
licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de 
persoane prin curse regulate speciale. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
   Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
      Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de 
traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin 
curse regulate speciale: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea 
unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean 
de persoane prin curse regulate speciale, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 
Deva. 
    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, 
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buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
   Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și 
a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (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 aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență 
Deva: 

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

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara. 
    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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
precum şi gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
   Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu 
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din 
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.    
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara: 
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    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții şi a Regulamentului  de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului 
de Artă Deva. 
     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. 
   Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de 
Artă Deva: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Teatrului de Artă Deva, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.62/2017 privind stabilirea 
consumului lunar de combustibil pentru autoturismele și autospecialele 
din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara. 
    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 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.62/2017 privind stabilirea 
consumului lunar de combustibil pentru autoturismele și autospecialele 
din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara: 
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    Domnul consilier județean Mutulescu Marius a părăsit sala 
de ședințe, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în 
continuare este 30. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.62/2017 privind stabilirea 
consumului lunar de combustibil pentru autoturismele și autospecialele 
din parcul auto al Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara, pe anul 2018, 
virările de credite bugetare, precum și modificarea programului de 
investiții anexă la buget. 
    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 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
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     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu al județului Hunedoara, pe anul 2018, virările de 
credite bugetare, precum și modificarea programului de investiții anexă 
la buget: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara, pe anul 2018, 
virările de credite bugetare, precum și modificarea programului de 
investiții anexă la buget, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și 
modificarea programului de investiții anexă la buget, ale unor instituții 
aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 

14 
 



    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 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și modificarea 
programului de investiții anexă la buget, ale unor instituții aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind  aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și 
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modificarea programului de investiții anexă la buget, ale unor instituții 
aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind 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. 
    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 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului 
anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 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 (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat 
la închiderea exercițiului bugetar al anului 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 (30). 
 
 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara, și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în vederea 
finanțării și organizării în comun a Taberei de pregătire a olimpicilor 
naționali la chimie. 
    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. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu 
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din 
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.    
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, 
și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în vederea finanțării și 
organizării în comun a Taberei de pregătire a olimpicilor naționali la 
chimie: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara, și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în vederea 
finanțării și organizării în comun a Taberei de pregătire a olimpicilor 
naționali la chimie, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de asociere între Județul Hunedoara – prin 
Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Hunedoara – prin Consiliul 
Local al Municipiului Hunedoara  pentru realizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiții „Reabilitare Casa de Cultură din Municipiul 
Hunedoara”. 
    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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
precum şi gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu 
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din 
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.    
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 
contract de asociere între Județul Hunedoara – prin Consiliul Județean 
Hunedoara și Municipiul Hunedoara – prin Consiliul Local al 
Municipiului Hunedoara  pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de 
investiții „Reabilitare Casa de Cultură din Municipiul Hunedoara”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de asociere între Județul Hunedoara – prin 
Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Hunedoara – prin Consiliul 
Local al Municipiului Hunedoara  pentru realizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiții „Reabilitare Casa de Cultură din Municipiul 
Hunedoara”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind scoaterea din 
funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe care 
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aparțin domeniului public al Județului Hunedoara aflate în 
administrarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu. 
    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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
precum şi gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în 
vederea casării și valorificării unor mijloace fixe care aparțin domeniului 
public al Județului Hunedoara aflate în administrarea Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind scoaterea din 
funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe care 
aparțin domeniului public al Județului Hunedoara aflate în 

21 
 



administrarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, în ansamblui 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind sancționarea 
disciplinară a doamnei Liliana Tolaș, manager al Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind sancționarea disciplinară 
a doamnei Liliana Tolaș, manager al Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane: 
    Art.1 se adoptă prin vot secret. Domnul președinte Bobora 
Mircea Flaviu prezintă procedura de vot, care este următoarea: 
consilierii județeni care sunt de acord cu sancționarea doamnei Tolaș 
Liliana vor aplica ștampila votat în chenarul ce cuprinde opțiunea de 
vot DA, iar cei care nu sunt de acord cu această sancțiune vor aplica 
ștampila votat în chenarul ce cuprinde opțiunea de vot NU. 
    Se procedează la exercitarea votului secret, apoi se trece 
la numărarea voturilor și întocmirea procesului verbal, care este 
prezentat de doamna consilier Dunca Alina Victoria, președintele 
comisiei de validare. Din acesta rezultă că au fost exprimate valabil un 
număr de 30 voturi, din care 28 voturi pentru sancționarea doamnei 
Tolaș Liliana și 2 voturi împotrivă. 
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    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.  
    Următoarele articole se supun votului deschis: 
      Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

      S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind sancționarea 
disciplinară a doamnei Liliana Tolaș, manager al Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Scolii  Gimnaziale „Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul 
şcolar 2018 – 2019. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Scolii  Gimnaziale „Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul 
şcolar 2018 – 2019: 
    Bobora Mircea Flaviu:  
     Art.1 se adoptă prin vot secret. Vă rog să faceți propuneri 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara 
în consiliul de administrație al acestei școli. 
    Dimulescu Rodica: 
    Grupul PSD o propune pe doamna Monica Ștețco. 
    Vlad Ovidiu: 
    Avem și noi o propunere. Il propunem pe domnul profesor 
Valeriu Vințan, profesor al școlii „Aurel Vlad”. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la 
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier 
Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta 
rezultă că au fost exprimate valabil 30 voturi, din care pentru doamna 
Monica Ștețco 16 voturi, iar pentru domnul Valeriu Vințan 14 voturi. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.  
    Următoarele articole se supun votului deschis: 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29 – doamna 
consilier județean Frânc Oana Elisabeta lipsește temporar din sala de 
ședințe). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

      S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29 – doamna 
consilier județean lipsește temporar din sala de ședințe). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Scolii  Gimnaziale „Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul 
şcolar 2018 – 2019, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind numirea 
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în adunările generale 
a acționarilor/asociaților la societățile comerciale la care Județul 
Hunedoara este acționar sau asociat. 
    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. 
   Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
   Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
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      Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara în adunările generale a 
acționarilor/asociaților la societățile comerciale la care Județul 
Hunedoara este acționar sau asociat: 
    Bobora Mircea Flaviu: 
       Art.1 alin.(1) se adoptă prin vot secret. Vă rog să faceți 
propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Hunedoara în AGA la SC APAPROD SA Deva. 
     Staier Ioan Dumitru: 
     Grupul PSD îl propune pe administratorul public al 
județului, domnul Avram Costel. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la 
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier 
Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta 
rezultă că au fost exprimate valabil 29 voturi, din care 26 voturi pentru 
domnul Costel Avram și 3 voturi împotrivă. 
    Art.1 alin.(2) se adoptă prin vot deschis:   

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

      S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Bobora Mircea Flaviu: 
     Art.2 alin.(1) se adoptă prin vot secret. Vă rog să faceți 
propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Hunedoara în AGA la SC APASERV SA Petroșani. 
     Staier Ioan Dumitru: 
     Grupul nostru îl propune pe administratorul public al 
județului, domnul Avram Costel. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la 
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier 
Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta 
rezultă că au fost exprimate valabil 28 voturi, din care 25 voturi pentru 
domnul Costel Avram și 3 voturi împotrivă. 
    Art.2 alin.(2) se adoptă prin vot deschis:   

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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      S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Bobora Mircea Flaviu: 
     Art.3 alin.(1) se adoptă prin vot secret. Vă rog să faceți 
propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Hunedoara în AGA la SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL. 
     Staier Ioan Dumitru: 
     Il propunem pe administratorul public al județului, domnul 
Avram Costel. 
    După consemnarea propunerilor, se procedează la 
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier 
Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta 
rezultă că au fost exprimate valabil 29 voturi, din care 25 voturi pentru 
domnul Costel Avram și 4 voturi împotrivă. 
    Art.3 alin.(2) se adoptă prin vot deschis:   

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

      S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Ultimul se adoptă prin vot deschis:  
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind privind 
numirea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în adunările 
generale a acționarilor/asociaților la societățile comerciale la care 
Județul Hunedoara este acționar sau asociat, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule administrator, foarte scurt! 
    Avram Costel: 
    Doamnelor și domnilor consilieri județeni, vreau să vă 
mulțumesc pentru încredere, iar eu voi lăsa faptele să vorbească în 
continuare. Mulțumesc! 
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XVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a 
Lucrărilor  de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Lift 
exterior la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara”. 
    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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
precum şi gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor  de 
Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Lift exterior la 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara”: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a 
Lucrărilor  de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Lift 
exterior la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara”, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a 
Lucrărilor  de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Reparații 
capitale paviment curte interioară a sediului Serviciului Județean de 
Ambulanță Deva”. 
    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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
precum şi gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor  de 
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Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale 
paviment curte interioară a sediului Serviciului Județean de Ambulanță 
Deva”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

      S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a 
Lucrărilor  de Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Reparații 
capitale paviment curte interioară a sediului Serviciului Județean de 
Ambulanță Deva”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVIII. 
 
     Se prezintă proiectul de hotărâre aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, 
laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în 
cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – 
județ Hunedoara”. 
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    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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
precum şi gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, 
laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în 
cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – 
județ Hunedoara”: 
    Domnul consilier județean Magheru Dan Adrian nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

      S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de 
investiții „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică 
medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet 
pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de 
Urgență Deva – județ Hunedoara”, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIX. 
 

     Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-
economici și a valorii cheltuielilor nefinanțate, pentru obiectivul de 
investitii „Reabilitare Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea 
infrastructurii turistice şi promovarea patrimoniului economic şi cultural 
al judetului Hunedoara”. 
    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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
precum şi gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici și a 
valorii cheltuielilor nefinanțate, pentru obiectivul de investitii 
„Reabilitare Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii 
turistice şi promovarea patrimoniului economic şi cultural al judetului 
Hunedoara”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

      S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

      S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-
economici și a valorii cheltuielilor nefinanțate, pentru obiectivul de 
investitii „Reabilitare Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea 
infrastructurii turistice şi promovarea patrimoniului economic şi cultural 
al judetului Hunedoara”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind transmiterea 
drumului județean DJ 760: DN 76 (Ribița) – Crișan, km.0+000 – 6+100 
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din proprietatea publică a Județului Hunedoara și administrarea 
Consiliului Județean Hunedoara în proprietatea publică a Comunei 
Ribița și administrarea Consiliului Local al Comunei Ribița și 
declasificarea din drum județean în drum comunal. 
    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. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
precum şi gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
     Domnul consilier județean Magheru Dan Adrian a părăsit 
sala de ședințe, astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare 
este 29. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind transmiterea drumului 
județean DJ 760: DN 76 (Ribița) – Crișan, km.0+000 – 6+100 din 
proprietatea publică a Județului Hunedoara și administrarea Consiliului 
Județean Hunedoara în proprietatea publică a Comunei Ribița și 
administrarea Consiliului Local al Comunei Ribița și declasificarea din 
drum județean în drum comunal: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

      S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind transmiterea 
drumului județean DJ 760: DN 76 (Ribița) – Crișan, km.0+000 – 6+100 
din proprietatea publică a Județului Hunedoara și administrarea 
Consiliului Județean Hunedoara în proprietatea publică a Comunei 
Ribița și administrarea Consiliului Local al Comunei Ribița și 
declasificarea din drum județean în drum comunal, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara, și Serviciul de Ambulanță Hunedoara, în vederea finanțării 
și organizării în comun a Concursului Național de Echipaje de 
Ambulanță. 
    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. 
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    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu 
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din 
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.    
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de 
asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, 
și Serviciul de Ambulanță Hunedoara, în vederea finanțării și 
organizării în comun a Concursului Național de Echipaje de 
Ambulanță: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

      S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.6: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

      S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
acordului de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara, și Serviciul de Ambulanță Hunedoara, în vederea finanțării 
și organizării în comun a Concursului Național de Echipaje de 
Ambulanță, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

x 
 
    Armean Lenuța: 
    Stimați colegi, fiecare dintre dumneavoastră ați primit pe 
masa de lucru un comunicat din partea Ministerului Culturii, prin care 
suntem înștiințați asupra acordării titlului onorific de tezaur uman viu 
domnului Mircea Lac, un reprezentant al județului Hunedoara, în cadrul 
sesiunii aferente anului 2018. Mi s-a părut oportun ca în această 
întâlnire - pentru faptul că, în această lună, alt reprezentant al județului 
Hunedoara a obținut acest titlu - să îl avem alături de noi pe domnul 
Mircea Lac, să îl prezentăm întregului județ și să-l rugăm, pe 
dumnealui personal, ca la următoarele evenimente și competiții 
culturale să ne reprezinte mai departe cu aceeași onoare. 
    Il invit la microfon pe domnul Mircea Lac. 
    Lac Mircea: 
    Este o mare onoare că am fost invitat aici, la 
dumneavoastră, la fel de mare ca și acordarea acestui titlu onorific. 
Sper ca, odată cu primirea certificatului care autentifică acordarea 
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acestui titlu, să am prilejul de a vă spune mai multe lucruri și să fiu 
îndreptățit pentru aceasta. Vă mulțumesc! 
    Armean Lenuța: 
    Si noi vă mulțumim pentru prezență! 
    Bobora Mircea Flaviu:  
    Exact asta voiam să spun și eu, să încep cu asta. Vă 
mulțumim mult pentru prezență, iar în momentul în care veți avea și 
certificarea – de care nu ne îndoim că o să vină în foarte scurt timp – 
sunteți invitat special al următoarei ședințe de consiliu județean. Sper 
ca atunci să aveți ocazia să discutați și cu presa, pentru că din cauza 
unor conferințe de presă care se desfășoară în alte locuri, ei au plecat. 
Noi vă felicităm și vă dorim viață cât mai lungă, pentru că sunteți tezaur 
viu al județului Hunedoara. Mulțumim încă o dată și vă invităm în mod 
special la următoarea ședință, când va fi și certificarea. 
    Simon Ionuț Lucian: 
    Domnule președinte, vreau și eu să ridic o problemă legată 
de drumul județean 707A Grind-Tisa-Pojoga, care este acoperit, pe 
ambele sensuri de mers, de vegetație, pe aproximativ un metru. In 
numele cetățenilor, vă rugăm să se rezolve cât mai repede această 
problemă care, chiar dacă pentru noi nu este o problemă majoră, 
pentru ei da. Vă mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Si eu vă mulțumesc pentru sugestie. Alte probleme? 
    Dacă nu mai sunt alte probleme, permiteți-mi să vă anunț 
că următoarea ședință ordinară a consiliului județean va avea loc în 
data de 24 septembrie. Dacă se vor ivi probleme legate de fondurile 
europene, de proiectele pe care le avem de depus, de necesitatea 
întrunirii consiliului județean pentru aceste probleme, vom apela la 
înțelegerea dumneavoastră vizavi de interesul comun și să participăm 
la aceste ședințe. 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
    PRESEDINTE, 
     Mircea Flaviu Bobora   
           SECRETAR AL JUDETULUI, 
       Mariana Daniela Bîrsoan 
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