
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara

din data de 19 decembrie 2017

   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, 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, Iovănescu Alin 
Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, 
Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, 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; Stefoni 
Dumitru Sorin – secretarul județului.
  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 
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Imnului Naţional al României.
  Se intonează Imnul Naţional al României.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Pentru că suntem în data de 19, pentru că peste foarte 
puțin timp o să aniversăm o cifră de la Revoluția din decembrie 
1989, pentru că și datorită acestei revoluții suntem aici, suntem în 
formatul acesta și putem spune ceea ce gândim, vă rog să 
păstrăm un moment de reculegere în amintirea celor căzuți în 
Revoluție.
  Se păstrează un moment de reculegere.

Bobora Mircea Flaviu:
  Inainte de a trece mai departe, vreau să mulțumesc 
celor care au avut această inițiativă.
  Intrucât sunt prezenţi un număr de 33 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 12 
decembrie 2017. 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 
(33).

x

  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi, așa cum a fost publicat:
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului 
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taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora, din 
competența Consiliului județean Hunedoara, aplicabile în anul 
fiscal 2018;
  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii 
ale principalelor produse agricole pentru anul 2018 și a prețului 
mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2018;
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Parcului Industrial Călan, precum și a caietului de sarcini pentru 
procedura de selecție a rezidenților în perimetrul Parcului 
Industrial Călan;
  4. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de 
predare-primire a investiției „Reabilitarea conductei OL 600 mm de 
încărcare din sursa Taia a rezervoarelor 2x2000 mc Dărănești”;
  5. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin 
curse regulate speciale;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de 
funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva;
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de 
funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării 
Regulamentelor privind cofinanțarea furnizorilor privați acreditați 
de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în domeniul 
protecției persoanei adulte cu handicap sau persoanei  vârstnice 
din cuprinsul Hotărârii nr.55/2017 și a Hotărârii nr.94/2017 ale 
Consiliului Județean Hunedoara;
  10. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea 
execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean 
Hunedoara, întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe 
trimestrul IV 2017;
  11. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea 
execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean 
Hunedoara pe anul 2017;
  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului 
către bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitare pentru Managementul Situațiilor de Urgență Vest 
a unei sume de bani reprezentând cota de contribuție pentru 
finanțarea unei cheltuieli referitoare la proiectul „Achiziționare 
echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității 
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sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea 
asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în 
Regiunea Vest” (SMIS 13464).
  In conformitate cu prevederile art.44 și ale art.50 alin.3 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016, vă 
rugăm să aprobați completarea ordinii de zi cu încă cinci proiecte 
de hotărâre:
  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2017;
  14. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului 
anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la 
închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de 
finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017;
  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului 
Județean de Urgență Deva;
  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 
unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean Hunedoara,
prin Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva și Institutul de 
Arheologie ”V. Pârvan” – Centrul de Tracologie Bucureşti, Uniunea 
Internaţională de Ştiinţe Preistorice şi Protoistorice - Comisia 30, 
în vederea organizării celui de-al 14-lea Congres Internaţional de 
Tracologie, ce va avea loc la Deva, în perioada  6-10 mai 2020;
  17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor 
instituțiilor de învățământ special aflate în finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara pe anul 2017.

Ultimul punct va fi, ca de obicei, Diverse.
          Dacă  sunt  observaţii  în legătură cu ordinea de zi? 
Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare ordinea de zi, cu 
modificările propuse:

• Cine este pentru ?
• Impotrivă ?
• Abţineri ?

  Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
(33).
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I.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate 
acestora, din competența Consiliului județean Hunedoara, 
aplicabile în anul fiscal 2018.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
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 
nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate 
acestora, din competența Consiliului județean Hunedoara, 
aplicabile în anul fiscal 2018:
  Art.1:

• Cine este pentru?
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• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.5:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.6:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe 
asimilate acestora, din competența Consiliului județean 
Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2018, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (33).
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II.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea 
prețurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2018 
și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2018.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
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 stabilirea 
prețurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2018 
și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2018: 
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea 
prețurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2018 
și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2018, în 
ansamblul său: 

• Cine este pentru?
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• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (33).

III.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și 
completarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Parcului Industrial Călan, precum și a caietului de sarcini pentru 
procedura de selecție a rezidenților în perimetrul Parcului 
Industrial Călan.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
prezintă raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze 
economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
  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 modificarea 
și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Parcului Industrial Călan, precum și a caietului de sarcini pentru 
procedura de selecție a rezidenților în perimetrul Parcului 
Industrial Călan:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
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  Art.2:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind

modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Parcului Industrial Călan, precum și a caietului de 
sarcini pentru procedura de selecție a rezidenților în perimetrul 
Parcului Industrial Călan, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (33).

IV.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind însușirea 
Protocolului de predare-primire a investiției „Reabilitarea conductei 
OL 600 mm de încărcare din sursa Taia a rezervoarelor 2x2000 
mc Dărănești”.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
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 
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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 însușirea 
Protocolului de predare-primire a investiției „Reabilitarea conductei 
OL 600 mm de încărcare din sursa Taia a rezervoarelor 2x2000 
mc Dărănești”:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 
însușirea Protocolului de predare-primire a investiției „Reabilitarea 
conductei OL 600 mm de încărcare din sursa Taia a rezervoarelor 
2x2000 mc Dărănești”, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (33).

V.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea 
unor licențe pentru efectuarea transportului public județean de 
persoane prin curse regulate speciale. 
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate:
  Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel 
prezintă raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, 
comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu 
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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 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 (33).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 
atribuirea unor licențe 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 (33).

VI.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
prezintă raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze 
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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 
statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

• Cine este pentru?
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• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea statului de funcții al 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 (33).

VII.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Statului de funcții al Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” 
Hunedoara-Deva.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate:
  Domnul consilier 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 al Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” 
Hunedoara-Deva:
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  Art.1:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).

  Art.3:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „Ovid 
Densușianu” Hunedoara-Deva, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (33).

VIII.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de 
Criș.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate:
  Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă 
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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 al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de 
Criș:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.4:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-
Socială Baia de Criș, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (33).
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IX.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
completării Regulamentelor privind cofinanțarea furnizorilor privați 
acreditați de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în 
domeniul protecției persoanei adulte cu handicap sau persoanei  
vârstnice din cuprinsul Hotărârii nr.55/2017 și a Hotărârii 
nr.94/2017 ale Consiliului Județean Hunedoara.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
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 
completării Regulamentelor privind cofinanțarea furnizorilor privați 
acreditați de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în 
domeniul protecției persoanei adulte cu handicap sau persoanei  
vârstnice din cuprinsul Hotărârii nr.55/2017 și a Hotărârii 
nr.94/2017 ale Consiliului Județean Hunedoara:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

• Cine este pentru?
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• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanțarea 
furnizorilor privați acreditați de servicii sociale în domeniul 
protecției copilului și în domeniul protecției persoanei adulte cu 
handicap sau persoanei  vârstnice din cuprinsul Hotărârii 
nr.55/2017 și a Hotărârii nr.94/2017 ale Consiliului Județean 
Hunedoara, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (33).

X.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului 
Județean Hunedoara, întocmite pe secțiunea de funcționare și 
dezvoltare pe trimestrul IV 2017.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
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 
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supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului 
Județean Hunedoara, întocmite pe secțiunea de funcționare și 
dezvoltare pe trimestrul IV 2017:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).

  Art.3:
• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza 
și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului 
Județean Hunedoara, întocmite pe secțiunea de funcționare și 
dezvoltare pe trimestrul IV 2017, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (33).

XI.

Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale 
Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2017.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
prezintă raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze 
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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 analiza și 
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale 
Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2017:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza 
și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale 
Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2017, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (33).

XII.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
transferului către bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitare pentru Managementul Situațiilor de 
Urgență Vest a unei sume de bani reprezentând cota de 
contribuție pentru finanțarea unei cheltuieli referitoare la proiectul 
„Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea 
capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență 
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și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului 
ajutor calificat în Regiunea Vest” (SMIS 13464).
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
prezintă raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze 
economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, silvicultură, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului.
  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 
transferului către bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitare pentru Managementul Situațiilor de 
Urgență Vest a unei sume de bani reprezentând cota de 
contribuție pentru finanțarea unei cheltuieli referitoare la proiectul 
„Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea 
capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență 
și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului 
ajutor calificat în Regiunea Vest” (SMIS 13464):
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
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• Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea transferului către bugetul de venituri și cheltuieli al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Managementul 
Situațiilor de Urgență Vest a unei sume de bani reprezentând cota 
de contribuție pentru finanțarea unei cheltuieli referitoare la 
proiectul „Achiziționare echipamente specifice pentru 
îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în 
situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de 
urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea Vest” (SMIS 
13464), în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (33).

XIII.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2017.  

  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
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 bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2017:
  Art.1:

• Cine este pentru?
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• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe 
anul 2017, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (33).

XIV.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara 
rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă 
de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
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 
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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 2016, ca sursă 
de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).

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

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara 
rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă 
de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (33).

XV.

Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al 
Spitalului Județean de Urgență Deva.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
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 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 bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al 
Spitalului Județean de Urgență Deva:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2017 al Spitalului Județean de Urgență Deva, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (33).

XVI.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean 
Hunedoara, prin Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva și 
Institutul de Arheologie ”V. Pârvan” – Centrul de Tracologie 
Bucureşti, Uniunea Internaţională de Ştiinţe Preistorice şi 
Protoistorice - Comisia 30, în vederea organizării celui de-al 14-lea 
Congres Internaţional de Tracologie, ce va avea loc la Deva, în 
perioada  6-10 mai 2020.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
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specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
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.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul Județean 
Hunedoara, prin Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva și 
Institutul de Arheologie ”V. Pârvan” – Centrul de Tracologie 
Bucureşti, Uniunea Internaţională de Ştiinţe Preistorice şi 
Protoistorice - Comisia 30, în vederea organizării celui de-al 14-lea 
Congres Internaţional de Tracologie, ce va avea loc la Deva, în 
perioada  6-10 mai 2020:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Art.3:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
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• Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (33).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul 
Județean Hunedoara, prin Muzeul Civilizației Dacice și Romane 
Deva și Institutul de Arheologie ”V. Pârvan” – Centrul de 
Tracologie Bucureşti, Uniunea Internaţională de Ştiinţe Preistorice 
şi Protoistorice - Comisia 30, în vederea organizării celui de-al 14-
lea Congres Internaţional de Tracologie, ce va avea loc la Deva, în 
perioada  6-10 mai 2020, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (33).

XVII.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetelor instituțiilor de învățământ special aflate în finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2017.
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de 
specialitate:
  Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin 
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 rectificarea 
bugetelor instituțiilor de învățământ special aflate în finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2017:
  Doamna consilier județean Dimulescu Rodica nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât 
numărul voturilor exprimate la acest punct este 32.
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?
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  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

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

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetelor instituțiilor de învățământ special aflate în 
finanțarea Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2017, în 
ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

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

x

  Bobora Mircea Flaviu:
  Rămâne cu aceasta să vă spun că ultima ședință pe 
anul 2017 a Consiliului Județean Hunedoara s-a încheiat. O să am 
rugămintea să-mi permiteți să vă spun câteva cuvinte - sunt 
gânduri pornite din suflet și vă promit că nu mă lungesc excesiv de 
mult – după care o să-i rog pe cei doi lideri ai formațiunilor politice 
din consiliul județean să-și exprime, la rândul domniilor lor, 
gândurile pentru ceea ce a fost, ce este, dar mai ales pentru ce va 
fi.
  Aș începe cu respectul deosebit pe care-l am pentru 
echipa cu care am colaborat în cursul anului 2017, cu care am 
realizat o serie de lucruri notabile. Sigur, am probabil o vinovăție în 
modul de a prezenta realizările consiliului județean, dar vă asigur 
că o să-mi modific optica vizavi de prezentarea acestor realizări, 
care sunt practic realizările noastre, ale tuturor. Dar eu am 
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interpretat totdeauna că lucrurile pe care le facem, le facem pentru 
că trebuie să le facem și lucrurile pe care le facem, le facem nu 
numai pentru că trebuie, ci le facem și bine. Sau încercăm să le 
facem și bine, acceptând că, în situațiile în care există greșeli, ele 
trebuie sesizate  și important e să ne repliem și să îmbunătățim 
continuu activitatea noastră. Am fugit totdeauna de sentimentul de 
automulțumire și e complicat, la vârsta mea, să mă schimb; e 
aproape imposibil. Sentimentul de automulțumire și autoevaluare 
sunt, după părerea mea, cele mai periculoase lucuri care pot să 
existe în relația interumană.

Revin la partea de început și vă mulțumesc tuturor 
celor 30 – pentru că-i exclud pe colegii Andronache și Vasilescu, 
cu care am făcut o echipă de consistență, zicem noi, și cu care 
am încercat ca, împreună cu aparatul de specialitate al consiliului 
județean, mobilat cu oameni de valoare, cu profesioniști care, 
împreună cu noi, au încercat să fim astăzi în situația în care 
raportul pe care-l facem să fie unul favorabil executivului 
consiliului județean.
  Sigur, lucurile sunt multe de îmbunătățit, începând cu 
ceea ce înseamnă promovarea inițiativelor și continuînd cu 2018, 
un an deosebit de dificil, pentru că în sistemul achizițiilor și al 
legilor publice din momentul ăsta o să fie extrem de dificil să 
evităm prelungirea din varii motive a proiectelor pe care le avem. 
Nu intenționez să vă fac referiri la realizări, la proiecte europene, 
la drumuri, la încercarea pe care am făcut-o să menținem în 
condiții bune infrastructura, la implicarea în ceea ce înseamnă 
învățământ, la organizarea olimpiadelor naționale în trei ediții la 
Deva, la suportul pe care l-am acordat învățământului, parcurilor 
industriale și care a fost simțit de toți colegii noștri din instituțiile 
subordonate. Unii au recunoscut, alții n-au recunoscut, e treaba 
lor, pentru că intersul nostru a fost acela de a funcționa corect și 
legal, atât consiliul județean, cât și instituțiile subordonate.
  Vă doresc un Crăciun fericit, plin de sănătate, 
dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Vă doresc un an 
fericit, un an care să aducă satisfacții pe toate liniile profesionale 
și familiale, în viața privată. Si nu vreau să închei fără a vă 
mulțumi încă o dată, atât executivului, cât și personalului din 
consiliul județean și, în mod deosebit, dumneavoastră, consilierilor 
din cele două partide, cu care, în ultimă instanță, am realizat ceea 
ce am realizat în 2017. A mulți ani și un an plin de bucurie!
  Stănescu Vetuța:
  Vă asigur de același respect, despre care vorbea 
domnul președinte, și din partea grupului de consilieri județeni ai 
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Partidului Liberal Național. Acum, la ceas de sărbătoare, 
sărbătoare creștină, mare pentru noi, și la ceas de bilanț, o să vă 
rog să acceptați mulțumirile noastre, ale tuturor, mulțumiri care se 
adresează în primul rând aparatului de specialitate, care a depus 
neprecupețite eforturi pentru ca administrația județului să 
funcționeze. Mulțumim tuturor instituțiilor  din subordinea 
consiliului județean, furnizorilor de servicii de sănătate, sociale, 
culturale, de utilități, toți cei care, prin efortul pe care l-au depus în 
cursul anului 2017, au făcut în așa fel încât activitatea 
administrativă a județului Hunedoara să funcționeze așa cum ne-
am dorit și de multe ori chiar peste așteptări. Am convingerea că 
anul 2018 o să fie unul mai bun și cu toții trebuie să muncim mai 
mult, să fim mai serioși și poate să fim puțin mai liniștiți.
  Pentru că Crăciunul este o sărbătoare atât de 
importantă pentru noi, vă urez tuturor, urez tuturor locuitorilor 
județului Hunedoara, care au fost în permanență lângă noi, care 
ne-au inspirat și ne-au solicitat prin viu grai sau prin întâlnirile 
multiple pe care le-am avut și și-au exprimat nevoile, iar noi am 
încercat să le rezolvăm, sărbători felicite, Crăciun liniștit și un an 
2018 plin de împliniri, bucurii, și nu în ultimul rând, un an liniștit -
pentru că anul 2017, din punctul meu de vedere, a fost unul 
zbuciumat - și cu siguranță ne vom strădui să fie așa cum ne 
dorim cu toții. 
  Vă mulțumesc. Sărbători fericite! La Mulți ani!
  Staier Ioan Dumitru:
  In numele grupului de consilieri județeni ai Partidului 
Social Democrat, doresc să mă adresez consilierilor județeni din 
cele două partide, executivului consiliului județean, doresc să mă 
adresez tuturor salariaților din consiliul județean, cât și tuturor 
salariaților din unitățile subordonate consiliului județean. Aș vrea 
să prin aici și reprezentanții din mass-media, care au fost prezenți 
permanent la lucrările noastre, de asemenea, să transmit un 
mesaj tuturor locuitorilor din județul Hunedoara. 
  Doresc să le transmitem sărbători fericite alături de cei 
dragi, precum și tradiționalul La mulți ani! pentru anul 2018 care se 
aapropie cu pași repezi și care dorim să fie un an mai bogat, mai 
prosper pentru toți cetățenii din județul Hunedoara. Incă o dată: 
Crăciun fericit și liniștit și la mulți ani, hunedoreni! Vă mulțumesc.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Mulțumesc și  doamnei Stănescu și domnului Staier 
pentru urările pe care le-au făcut. Pentru mâine avem întâlnire cu 
mass-media, la orele douăsprezece, și sunteți invitați la întâlnire, 
dacă doriți să participați. Si mulțumirile noastre pentru ceea ce 
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înseamnă transmiterea obiectivă a realizărilor consiliului județean; 
o facem și pe această cale, în plenul consiliului, dar o să o facem 
și mâine. 
  In același timp, vreau să vă informez că în perioada 
22-26 decembrie voi fi în concediu. E o singură zi, dar am 
considerat că e bine să știți care e programul meu.

Mulțumesc încă o dată și s-auzim numai de bine!

x

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

PRESEDINTE,
     Mircea Flaviu Bobora

SECRETAR AL 
JUDEȚULUI,

      Dumitru Sorin Stefoni

MCC
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