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PROCES VERBAL 
încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 18 octombrie 2018 
 
 
 
 
    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, Chirilă Ioan 
Nicolaie, Circo Aurel Vasile, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, 
Iovănescu Alin Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivăniși Maria, Mutulescu 
Marius, Popa Mircea Marcel, Rus Lucian Ioan, Simon Ionuț Lucian, 
Staier Ioan Dumitru, Toma Florian – consilieri județeni; Bîrsoan 
Mariana Daniela -  secretar al județului. 
  Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni: Bălănesc 
Doinița Maria, Ciodaru Iulian Dacian, Dimulescu Rodica, Frânc Oana 
Elisabeta, Gherman Petre Lucian, Hodor Petru, Hojda Ion, Magheru 
Dan Adrian, Mârza Florin, Oprișa Ioan Florin, Popescu Valentin, 
Popescu Viorica, Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța Elena, Vlad Ovidiu. 
    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 
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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: 
    Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezență, pentru că la 
ordinea de zi – o să vedeți – sunt două puncte de o deosebită 
importanță. 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 18 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 
extaordinară din data de 8 octombrie 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 
(18). 
 
 

 
 
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 indicatorilor tehnico-economici 
şi a documentaţiei tehnico-economice 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 - 
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județ Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investitii 8.1, Obiectiv 
specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte 
P.O.R./2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni. 
    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 
completarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre: 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018. 
    Dacă  sunt  observaţii cu privire la ordinea de zi propusă? 
    Mutulescu Marius: 
    Domnule președinte, în opinia noastră, a grupului de 
consilieri PNL, punctul doi nu se impune a fi discutat într-o ședință de 
îndată. Solicităm să-l scoateți de pe ordinea de zi și să-l supuneți 
aprobării, după dezbaterea în comisii, săptămâna viitoare, când vom 
avea ședință ordinară. Vă mulțumesc! 
  Bobora Mircea Flaviu: 
    Care e părerea directorului tehnic? Vă rog! 
  Guran Carmen: 
    Având în vedere că suntem aproape la sfârșitul lunii 
octombrie și că trebuie încheiate contractele, rugăminte mea ar fi ca 
acest proiect de hotărâre să rămână pe ordinea de zi a ședinței de 
astăzi. 
    Mutulescu Marius: 
  Iar noi menținem rugămintea noastră. Având în vedere că 
astăzi este joi, iar vineri, sâmbătă, duminică oricum nu puteți face 
nimic, săptămâna viitoare avem ședință ordinară, se vor discuta toate 
punctele în comisii, și rugămintea noastră este să o scoateți de pe 
ordinea de zi. Mulțumesc! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Păi, înseamnă că votăm scoaterea proiectului de pe 
ordinea de zi, pentru că trebuie să vedem dacă se dorește scoaterea 
lui. Cine este pentru rămânerea pe ordinea de zi a punctului doi? 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi completată a fost aprobată cu 12 voturi 
pentru și 6 voturi împotrivă (Toma Florian, Antal Liviu Marius, Chirilă 
Ioan Nicolaie, Simon Ionuț Lucian, Armean Lenuța). 
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I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice 
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”, Axa prioritară 
8, Prioritatea de Investitii 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – 
Ambulatorii, Apel de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice 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”, Axa prioritară 8, Prioritatea de 
Investitii 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel 
de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (18). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (18). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (18). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice 
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”, Axa prioritară 
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8, Prioritatea de Investitii 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – 
Ambulatorii, Apel de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (18). 
 
 
 
 

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: 
    Eu am înțeles obiecția dumneavoastră. Dacă cineva 
dorește să facă precizări la punctul acesta, legate de oportunitatea lui? 
    Mutulescu Marius: 
    Domnule președinte, grupul de consilieri PNL nu participă 
nici la dezbateri la acest punct. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Deci nu participați la dezbateri? Bine. Deci supunem la vot 
proiectul de hotărâre pe articole: 
    Art.1, vă rog! 12 voturi pentru ... Numai o secundă, vă rog, 
pentru că la punctul acesta avem nevoie de majoritate. Majoritatea 
fiind 17, iar liberalii neparticipând ... Dar care e motivația, domnule 
Mutulescu? 
    Mutulescu Marius: 
    In opinia noastră, acest punct nu-și are rostul în ședință de 
îndată. Vrem să dezbatem toate punctele în comisii și având în vedere 
că săptămâna viitoare – mai sunt cinci zile lucrătoare până când o să 
avem ședința ordinară, v-am solicitat – bineînțeles, cu acceptul 
dumneavoastră – să amânați acest punct și să îl treceți pe ordinea de 
zi a ședinței ordinare. Mulțumesc. 
    Avram Costel: 
    Domnule consilier, până la urmă tot dumneavoastră 
hotărâți, numai să întrebați și primarul. Cel de la Vălișoara, dacă nu mă 
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înșel este liberal. A venit până acuma de zece ori, pentru că în comuna 
dumnealui sunt probleme cu drumurile. Toată ziua vine și spune că 
drumu-i prost. Iar când vrem să ducem bani acolo, ca să rezolvăm 
problema, dumneavoastră nu votați. Bine. Vom spune în zona aceea 
că din cauza dumneavoastră ... Deci aici sunt bani, nu se 
suplimentează cu nici un leu ceea ce a fost aprobat de consiliul 
județean, ci – avându-se în vedere că suntem în octombrie – trebuie să 
mutăm dintr-o parte în alta aceiași bani. 
    Mutulescu Marius: 
    Sigur, îi mutați săptămâna viitoare, nu-i nici un fel de 
problemă. Vrem să știm și noi unde-i mutați, pentru că ne-ați dat 
exemplu Vălișoara, dar vrem să știm exact dacă-i mutați la Vălișoara 
sau în altă parte. 
    Avram Costel: 
    Sută la sută. 
    Mutulescu Marius: 
    Vă cred după ce citim materialele. Mulțumesc frumos! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Nu e vorba decât de mutarea unor bani de pe o zonă pe 
altă zonă, dar dată fiind situația, într-adevăr suntem obligați să 
retragem de pe ordinea de zi acest punct. Bine, vă mulțumesc! 
    Am o mică propunere și vreau să văd care-i părere 
dumneavoastră. Sunteți de acord ca ședințele comisiilor de specialitate 
dinaintea ședinței ordinare – dat fiind faptul că ședința ordinară este în 
26 octombrie, iar 25 este Ziua Armatei și mulți dintre dumneavoastră 
sunt ocupați cu activitățile dedicate acestui eveniment – să aibă loc în 
24 octombrie, adică miercuri? 
    Mutulescu Marius: 
    Sigur, mai ales că – așa cum spune domnul Costel Avram 
– proiectul acesta este foarte important și înseamnă că miercuri îl 
putem trece prin comisii și așa mai departe. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Bine, vă mulțumesc mult pentru participarea la această 
ședință! 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările  
ședinței. 
 
    PRESEDINTE,   SECRETAR AL JUDETULUI, 
       Mircea Flaviu Bobora     Mariana Daniela Bîrsoan 
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