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PROCES VERBAL 
încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 14 septembrie 2018, ora 9,00 
 
 
 
  La ședință sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu – președintele 
Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel Costel și 
Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinți ai Consiliului Județean 
Hunedoara; Antal Liviu Marius,  Bălănesc Doinița Maria, Chirilă Ioan 
Nicolaie, Ciodaru Iulian Dacian, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, 
Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Gherman Petre Lucian, Hodor 
Petru, Hojda Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan 
Adrian, Popa Mircea Marcel, Popescu Valentin, Rus Lucian Ioan, Suciu 
Ancuța Elena, Vlad Ovidiu – consilieri județeni; Bîrsoan Mariana 
Daniela -  secretar al județului; Avram Costel – administrator public. 
  Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni: Armean 
Lenuța, Frânc Oana Elisabeta, Hirghiduși Ion, Mârza Florin, Mutulescu 
Marius, Oprișa Ioan Florin, Popescu Viorica, Stănescu Vetuța, Șimon 
Ionuț Lucian, Staier Ioan Dumitru, 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 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. 
    Se intonează Imnul Naţional al României. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 22 consilieri județeni,  
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 7 septembrie 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 
(22). 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi, așa cum a fost el publicat: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.127/2018 privind aprobarea acordului de 
parteneriat între U.A.T. Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local al 
Municipiului Orăștie, și U.A.T. Județul Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara, în vederea promovării proiectului 
”Realizarea Muzeului Civilizației Dacice, cu reabilitarea și 
modernizarea străzilor de acces în municipiul Orăștie”; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări 
de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018; 

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de 
Gestionare a Deșeurilor în județul Hunedoara” a unui bun 
achiziționat prin Proiectul Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Hunedoara; 



4. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane a unui monument istoric aparținând 
domeniului public al Județului Hunedoara; 

   Sedința de îndată a fost convocată în principal pentru 
clarificări în ceea ce privește promovarea proiectului ”Realizarea 
Muzeului Civilizației Dacice, cu reabilitarea și modernizarea străzilor 
de acces în municipiul Orăștie”. Si pentru că am avut oportunitatea 
și obligația pentru că aceste clarificări trebuie introduse în sistemul 
electronic până luni pare-mi-se, da, am menționat în ordinea de zi 
încă trei proiecte care sunt necesare a fi aprobate. 

  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 a fost aprobată cu unanimitate de voturi (22). 
 
 

I. 
 

     Se prezintă proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2018 privind 
aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Orăștie, prin 
Consiliul Local al Municipiului Orăștie, și U.A.T. Județul Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea promovării proiectului 
”Realizarea Muzeului Civilizației Dacice, cu reabilitarea și 
modernizarea străzilor de acces în municipiul Orăștie”. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2018 privind aprobarea 
acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Orăștie, prin Consiliul 
Local al Municipiului Orăștie, și U.A.T. Județul Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara, în vederea promovării proiectului 
”Realizarea Muzeului Civilizației Dacice, cu reabilitarea și 
modernizarea străzilor de acces în municipiul Orăștie”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22). 
 



    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2018 privind 
aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Orăștie, prin 
Consiliul Local al Municipiului Orăștie, și U.A.T. Județul Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea promovării proiectului 
”Realizarea Muzeului Civilizației Dacice, cu reabilitarea și 
modernizarea străzilor de acces în municipiul Orăștie”, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (22). 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene pe anul 2018. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Este vorba nu de modificare de sume, economiile pe 
zonele respective să fie folosite pe exact aceleași zone în ceea ce 
înseamnă completări funcție de necesități a lucrărilor pe zonele 
respective. 



  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea Programului 
de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 
2018: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene pe anul 2018, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (22). 
 
 

III. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind transmiterea în 
administrare Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat 
de Gestionare a Deșeurilor în județul Hunedoara” a unui bun 
achiziționat prin Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 
în Județul Hunedoara 
  Felciuc Eduard: 
  Să se consemneze că la acest punct nu particip la vot. 
  Antal Liviu: 
  Dacă nu avem cvorum se poate vota? Dacă nu participă, 
suntem 21. 
  Chirilă Ioan Nicolaie: 
  Eventual, lăsați-l la sfârșit și poate mai vine cineva. 
  Vasilescu Sorin Adrian: 
  Nu avem cvorum, trebuie 2/3. 
 



  Bobora Mircea Flaviu: 
  Este o chestiune care este foarte clară, e vorba de un 
container. Bun, ca să nu apară discuții ulterioare, lăsăm acest proiect 
și intră în ședința din 24. 
 

IV. 
 

   Se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în 
administrarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane a unui monument 
istoric aparținând domeniului public al Județului Hunedoara. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  La punctul acesta vreau să vă menționez doar că avem și 
avizul Ministerului Culturii, ca fiind necesară intervenția aceasta 
inclusiv în urma calamităților. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind darea în administrarea 
Muzeului Civilizației Dacice și Romane a unui monument istoric 
aparținând domeniului public al Județului Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (22). 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind darea în 
administrarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane a unui monument 
istoric aparținând domeniului public al Județului Hunedoara, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (22). 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Ce vreau să vă anunț e că în data de 24.09. așa cum am 
stabilit avem ședința ordinară la ora 11, iar comisiile vă propun să se 
întrunească tot luni, la ora 9,00 ca să nu mai faceți drumuri multiple 



pentru o treabă care se poate rezolva luni. Deci în 24 la ora 9,00 
comisiile, iar ședința ordinară a consiliului la ora 11,00. Bun, dacă sunt 
alte probleme de ridicat? E comisia județeană de rechiziții e pentru 
pregătire pentru tot ce înseamnă calamități, inclusiv apărare deci 
pentru rezerviști trebuie completată fișa individuală, cel care a fost 
colonel și a devenit general să se ducă la domnul Rus să facă 
modificările în fișa personală. 
  Chirilă Ioan Nicolaie: 
  Am o rugăminte domnul președinte. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Da, vă ascult. 
  Chirilă Ioan Nicolaie: 
  Pentru că nu cred că voi ajunge luni la timp pentru a putea 
participa la ședință, vreau și aș avea rugămintea – este și doamna 
director aici, șefa compartimentului în ceea ce privește activitatea de  
drumuri și așa mai departe, aș vrea să o rog și pe dânsa și pe 
dumneavoastră, vă întreb în primul rând dacă există un proiect pe 
fonduri europene sau locale pentru drumul ce face legătura între 
Hunedoara și Deva pentru că după ce vom ieși din iarnă, vă pot da de 
pe acum în scris, acesta va deveni pe o porțiune destul de lungă 
necirculabil și impracticabil. Trebuie să încercăm să demarăm toate 
activitățile și demersurile necesare începând de acum să nu ne trezim 
ca vom ieși din iarnă, vom ajunge în plină vară sau mai știu eu ce crize 
Doamne ferește mai vin și nu avem fondurile necesare sau banii 
necesari pentru a putea interveni pe acest drum. Au mai fost discuții 
referitor la acest drum, s-au făcut tehnic vorbind plombările cum s-au 
făcut, dar drumul pe o porțiune, cel puțin pe sensul de mers dinspre 
Hunedoara... 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Hunedoara – Deva prima bandă. 
  Chirilă Ioan Nicolaie: 
   ...care este, vedeți dumneavoastră că nicio mașină nu mai 
circulă pe prima bandă datorită acestor probleme. Rugămintea mea 
asta este, haideți să începem de pe acum să demarăm și ar fi foarte 
bine dacă am putea prinde să reabilităm în totalitate acest drum 
județean știe foarte bine domnul Avram când s-a intervenit pe fonduri 
europene pe acest drum, știm destul de bine și deja garanția este 
dusă, drumul a mai suportat anumite lucrări de excavare și așa mai 
departe și nu mai prezintă garanție. 
 
 



   Bobora Mircea Flaviu: 
  Eu nu vreau să vă explic acum de ce proiectul pe fonduri 
europene e Hunedoara-Călan, nu e Sântuhalm-Hunedoara-Călan și 
cum s-a făcut treaba aceasta și din ce motive și care primar a crezut 
că fondurile europene se pot gestiona ca și nu știu care alte fonduri 
proprii, dar o să-l luăm în discuție, eu am discutat și cu domnul 
Andronache de vreo două ori treaba aceasta în decursul timpului, v-am 
spus că am mai avut discuții de genul acesta și în octombrie-noiembrie 
o să vă dăm și un răspuns. 
  Chirilă Ioan Nicolaie: 
  Ideea este de a începe.  
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Eu am înțeles. 
  Chirilă Ioan Nicolaie: 
   Nu vin cu reproșuri, să nu mă înțelegeți greșit. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Nu. 
  Chirilă Ioan Nicolaie: 
   Eu vreau ca acest drum să nu ne prindă în primăvară 
descoperiți sau să ne punem multe semne de întrebare ce-i de făcut. 
Mulțumesc. 
  Bobora Mircea Flaviu: 
  Am înțeles. Deci vi s-a dat fișa. Bun, vă mulțumesc mult 
pentru înțelegere și ne vedem în 24 la ora 9,00 la comisii, ora 11,00 în 
plenul consiliului. Mulțumesc. 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
 
 
  PRESEDINTE, 
         Mircea Flaviu Bobora 
         SECRETAR AL JUDETULUI, 
           Mariana Daniela Bîrsoan 
 
 
   


