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PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data 12 noiembrie 2018 

 
 
 
     La ședință  sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu – 
președintele 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, Gherman Petre Lucian, 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; Dan Daniel -  secretarul 
județului. 
  Lipsesc de la ședință domnii vicepreședinți Andronache 
Daniel Costel, Vasilescu Sorin Adrian, precum și domnii consilieri 
județeni Frânc Oana Elisabeta, Hirghiduși Ion, Mârza Florin, Mutulescu 
Marius, Stănescu Vetuța. 
    In calitate de invitați participă administratorul public al 
județului, 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: 
    Bună dimineața, doamnelor și domnilor consilieri! Vă 
mulțumesc pentru participarea la această ședință extraordinară a 
consiliului județean. Aș începe cu o modificare care a apărut în 
structura executivului consiliului județean, modificare care nu cred că e 
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o surpriză pentru dumneavoastră, o dată pentru că cei mai mulți dintre 
dumneavoastră îl cunoașteți și doi pentru că poziția pe care o are în 
consiliul județean e obținută prin concurs. Este vorba de noul secretar 
al consiliului județean, în prezența domnului Dan Daniel, pe care îl rog 
să spună două-trei cuvinte înainte de a intra în ordinea de zi. 
    Dan Daniel: 
    Da, vă mulțumesc! Am onoarea de a lucra din nou cu 
dumneavoastră. La trecut a fost o experiență neplăcută, dar, totuși, o 
experiență din care înveți foarte mult. Tin să precizez că respect foarte 
mult această instituție deliberativă, consiliul județean. Oferă un statut 
unic pentru acest județ, ca demnitari, iar în colaborare cu noi, ca aparat 
de specialitate, sub conducerea domnului președinte, sunt convins că 
putem face lucruri bune și foarte bune. Fiecare an este o provocare 
pentru dumneavoastră și pentru noi, dumneavoastră ca organ 
deliberativ, în funcția de demnitate pe care o ocupați, iar pentru noi în 
funcția de executiv. In principiu și pe scurt, eu abordez cu multă 
onestitate această funcție și cu foarte mult respect statutul 
dumneavoastră. Mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumim pentru cuvintele spuse! Nici nu avem 
modificări de făcut micului dumneavoastră speech, decât că tot ce 
înseamnă activitate trebuie făcută sub egida unei munci în echipă, o 
echipă în care să nu ne deranjeze nici observațiile, nici lucrurile care 
sunt evidențiate de a fi bune și care nu sunt provenite din propunerile 
noastre. Si acum să trecem la ordinea de zi! 
    Doamnelor și domnilor consilieri, în 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 26 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 
ordinară din data de 26 octombrie 2018. Aveţi dreptul să contestaţi 
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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 supun la vot procesul verbal: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 
 

 
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 proiectului ”Conservare, 
restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa” și  a cheltuielilor legate de proiect din cadrul 
Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 
”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de Investiții 5.1. 
”Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 
cultural”, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, pentru Regiunea Vest, 
Cod apel: POR/364/5; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare DJ 
705 A Orăștie – Costești – Sarmizegetusa Regia km.2+200 – 
km.19+465” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului 
Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: ”Imbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională și locală”, Prioritatea de 
investiții 1. ”Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN – T”, obiectiv 
specific 1 - ”Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și 
urbane situate în proximitatea rețelei TEN – T prin reabilitarea și 
modernizarea drumurilor județene care asigură conexiunile secundare 
și terțiare la rețea, în scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării 
traficului”, Apelul de proiecte nr.6/6.1/4 Vest, cod apel POR/367/6/1; 
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  3. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiții „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului 
arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea 
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“, 
Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4; 
  4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- 
economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiții „Modernizare DJ 705A Orăştie - Costeşti – Sarmizegetusa km 
2+200 – km 19+465” în vederea finanţării prin Programul Operaţional 
Regional 2014 - 2020. Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere de importanţă regională şi locală. Prioritate de investiţii 1 a axei 
prioritare 6: 6.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea 
infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T, obiectiv 
specific 1 - Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi 
urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor judeţene care asigură conexiunile secundare 
şi terţiare la reţea, în scopul reducerii timpului de deplasare şi fluidizării 
traficului; 
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
propriu al Județului Hunedoara pe anul 2018; 
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara; 
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al Muzeului Civilizației Dacice și Romane; 
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de 
acțiune pe timpul iernii 2018-2019 pentru drumurile județene. 
    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 (26). 
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I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului 
arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” și a cheltuielilor legate de 
proiect din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 5 ”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de Investiții 
5.1. ”Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 
cultural”, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, pentru Regiunea Vest, 
Cod apel: POR/364/5. 
    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 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 proiectului 
”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa” și a cheltuielilor legate de proiect din 
cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 
”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de Investiții 5.1. 
”Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 
cultural”, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, pentru Regiunea Vest, 
Cod apel: POR/364/5: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
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    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului 
arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” și a cheltuielilor legate de 
proiect din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 5 ”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de Investiții 
5.1. ”Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 
cultural”, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, pentru Regiunea Vest, 
Cod apel: POR/364/5, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (26). 
 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului ”Modernizare DJ 705 A Orăștie – Costești – Sarmizegetusa 
Regia km.2+200 – km.19+465” și a cheltuielilor legate de proiect din 
cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: 
”Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală”, 
Prioritatea de investiții 1. ”Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN – T”, 
obiectiv specific 1 - ”Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 
rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN – T prin reabilitarea 
și modernizarea drumurilor județene care asigură conexiunile 
secundare și terțiare la rețea, în scopul reducerii timpului de deplasare 
și fluidizării traficului”, Apelul de proiecte nr.6/6.1/4 Vest, cod apel 
POR/367/6/1. 
    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 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 proiectului 
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”Modernizare DJ 705 A Orăștie – Costești – Sarmizegetusa Regia 
km.2+200 – km.19+465” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul 
Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: 
”Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală”, 
Prioritatea de investiții 1. ”Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN – T”, 
obiectiv specific 1 - ”Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 
rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN – T prin reabilitarea 
și modernizarea drumurilor județene care asigură conexiunile 
secundare și terțiare la rețea, în scopul reducerii timpului de deplasare 
și fluidizării traficului”, Apelul de proiecte nr.6/6.1/4 Vest, cod apel 
POR/367/6/1: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 25 voturi pentru și un vot împotrivă 
(Magheru Dan Adrian). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 25 voturi pentru și un vot împotrivă 
(Magheru Dan Adrian). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 25 voturi pentru și un vot împotrivă 
(Magheru Dan Adrian). 
    Art4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
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    Art.6: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
proiectului ”Modernizare DJ 705 A Orăștie – Costești – Sarmizegetusa 
Regia km.2+200 – km.19+465” și a cheltuielilor legate de proiect din 
cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: 
”Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală”, 
Prioritatea de investiții 1. ”Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN – T”, 
obiectiv specific 1 - ”Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 
rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN – T prin reabilitarea 
și modernizarea drumurilor județene care asigură conexiunile 
secundare și terțiare la rețea, în scopul reducerii timpului de deplasare 
și fluidizării traficului”, Apelul de proiecte nr.6/6.1/4 Vest, cod apel 
POR/367/6/1, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (26). 
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III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice 
pentru obiectivul de investiții „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din 
cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 
„Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 
„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4. 
    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 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 tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul 
sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea 
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“, 
Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
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    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice 
pentru obiectivul de investiții „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din 
cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 
„Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 
„Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
natural şi cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (26). 
 
 
 
 

IV. 
 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico- economici și a documentației tehnico-economice 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 705A Orăştie - Costeşti 
– Sarmizegetusa km 2+200 – km 19+465” în vederea finanţării prin 
Programul Operaţional Regional 2014 - 2020. Axa prioritară 6: 
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală. 
Prioritate de investiţii 1 a axei prioritare 6: 6.1 Stimularea mobilităţii 
regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la 
infrastructura TEN-T, obiectiv specific 1 - Creşterea gradului de 
accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei 
TEN-T prin reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene care 
asigură conexiunile secundare şi terţiare la reţea, în scopul reducerii 
timpului de deplasare şi fluidizării traficului, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (26). 
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V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe 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 aprobarea rectificării 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2018: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului 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 (26). 
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VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 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. 
    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 al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (26). 
 
 
 
 

VII. 
 

      Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane. 
    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 de venituri și cheltuieli al Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane: 
     Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (26). 
 
 
 
 

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
operativ de acțiune pe timpul iernii 2018-2019 pentru drumurile 
județene. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      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 Planului 
operativ de acțiune pe timpul iernii 2018-2019 pentru drumurile 
județene: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2018-2019 pentru 
drumurile județene, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (26). 
 
 
 
 

x 
 
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
    Domnule președinte, referitor la ultimul punct de pe ordinea 
de zi am avut o discuție cu domnul administrator public și aș dori să 
facem unele precizări: în ce stadiu ne aflăm, dacă sunt drumuri 
județene care nu sunt acoperite în vederea deszăpezirii și intervenției? 
Stiu că avem trei tipuri de drumuri la care timpii de reacție sau de 
intervenție sunt stabiliți clar acolo. Rugămintea mea este să intervenim 
mult mai repede și să vedem dacă firmele contractante pot să 
contracteze la rândul lor lucrările altor firme. Pentru că, dacă nu lucrăm 
cu firme profesioniste și firme care au experiență, o să avem iarăși 
experiențe destul de triste în ceea ce privește activitatea pe aceste 
drumuri. Si aici vreau să mă refer și la drumurile pe care le avem prin 
zonele de munte: Ghelari, Bunila, Lunca Cernii, unde am avut cu ani în 
urmă experiențe destul de triste în ceea ce privește intervenția 
salvărilor pentru dializă și nu numai, dar și aprovizionarea cu pâine și 
cu alimente pentru ABC-uri. Este puțin mai vitregă zona acolo. Dar aici 
intră și Valea Jiului, care are destule drumuri județene care sunt pe 
zonă munteană.  
    Si aș avea rugămintea, pentru că a rămas un drum 
neterminat în zona Bunila, porțiunea de drum care coboară chiar spre 
comuna unde s-a născut Drăgan Munteanu este în pantă și, dacă nu 
punem material antiderapant din timp și apucă să ningă și să înghețe, 
este impracticabil drumul în zona respectivă. Si sper ca anul viitor, 
domnule administrator, să să intervenim și să continuăm drumul până 
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la kilometrul la care a fost ele stabilit. Dacă se poate și mai încolo, 
foarte bine. Mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule consilier, ar trebui să se poată. Si ar trebui să nu 
fim condiționați de lipsa de material antiderapant, să lăsăm să apară 
gheață și așa mai departe. Dar pentru treaba asta o să-l rog pe domnul 
Avram să vă dea răspuns, deși pentru drumuri o să fie responsabilitate 
directă și a Direcției tehnice și a angajaților acestei direcții, care se 
presupune, ca și până acum, să fie pe traseu tot timpul, pentru a putea 
preveni o situație de genul acesta. Si o să fie implicat în toată treaba 
asta și un alt om cu experiență în drumuri, care va lucra direct cu mine, 
domnul Rotar Viorel. 
    Avram Costel: 
    Da, există de la toți cei patru operatori planuri operative de 
acțiune. Conform planurilor care au venit de la cele patru firme, sunt 
acoperite toate drumurile județene pentru iarna aceasta. Mai mult, 
prima dată am făcut aceste lucruri, în sensul că drumurile sunt de 
categoria 3, 4, 5; categoria trei au termen 6 ore, categoria 4 au 12 ore, 
iar celelalte 24 de ore. Sigur, în limita în care ei pot, trebuie să facă 
asta mai repede, dar acesta este timpul maxim în care ei trebuie să 
acționeze și nu avem nici un impediment pentru ca și iarna aceasta 
lucrurile să meargă bine pe timp de iarnă în județul Hunedoara.  
    Chirilă Ioan Nicolaie: 
      Vă mulțumesc mult și o ultimă rugăminte, dacă-mi dați voie 
să o aduc la cunoștință. am mai fost și am mai discutat cu 
dumneavoastră, domnule președinte și domnule administrator, referitor 
la un drum din zona Ghelari. Sunt peste 20 de gospodării unde nu pot 
să ajungă salvările, nu pot să ajungă pompierii. Am rugămintea – 
săptămâna asta, după cum spun meteorologii mai este la dispoziție – 
să facem o deplasare la fața locului, pentru a vedea situația drumului 
respectiv și a găsi o modalitate legală să intervenim pe acest drum.  In 
fiecare an, cei care locuiesc acolo au mari probleme în ceea ce 
privește aprovizionarea și intervențiile din partea salvării sau 
pompierilor. Vă rog și vă stau la dispoziție, fac eu rost de mașină de 
teren pentru transport și vă însoțesc pentru a vedea acest drum. 
Mulțumesc frumos. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule consilier, vă rugăm să nu faceți eforturi,  vă stăm 
noi la dispoziție cu mașina. In plus, toți trebuie să fim implicați, iar eu s-
ar putea să fiu mai implicat pe zona de care vorbeați dumneavoastră. 
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Dar, dacă-mi aduc bine aminte - și te rog, doamna director, să mă 
corectezi – la nivelul societăților care asigură funcționarea normală pe 
drumuri, există la momentul acesta o disponibilitate de 84 utilaje. 
Corect? 
    Guran Carmen: 
    98. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Deci eu știam o versiune mai veche. 98 de utilaje care vor 
trebui să-și facă datoria. Iar referitor la vizită, marțea viitoare domnul 
Avram va avea și mașină de teren, și plăcuta dumneavoastră 
companie, pentru a face o vizită în zonă. 
    Antal Liviu Marius: 
    Pentru că ne ocupăm – foarte bine că o facem! – de 
conservarea și protecția patrimoniului cultural, aș dori să vă întreb care 
mai este situația Castelului Nopcea de la Săcel. Stiu că în mandatul 
trecut a fost depus un proiect care - din păcate! - nu a fost aprobat, iar 
starea lui era de degradare. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnule Antal, cred că ar fi trebuit acum o săptămână-
două-trei să vă vorbesc de demersurile care se fac la toate nivelurile 
pentru alocare de fonduri în ceea ce înseamnă refacerea Castelului 
Nopcea. Vorbesc de parlamentari, vorbesc de consiliul județean, de 
oameni din zona respectivă, de primari, de absolut toată lumea. La 
momentul acesta, vreau să vă spun, mă feresc de promisiuni. Dar 
vreau să vă spun că proporția de a se realiza această investiție eu zic 
că-i mai mare de 85%. Domnul administrator zice că-i mai mare. Eu 
îmi iau o rezervă de 15%, care e semnificativă, iar asta înseamnă 85% 
că va fi realizată. 
    Antal Liviu Marius: 
    Vă mulțumesc! 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    In momentul în care o să fie toate definitivate, vă raportez. 
    Ivăniși Maria: 
    Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc 
și eu conducerii consiliului județean, colegilor consilieri județeni și 
compartimentelor de specialitate, întrucât – după cum știți – în ultima 
perioadă s-au finalizat lucrările de turnare a stratului de uzură pe 
drumul 664A Lupeni – Straja. Reabilitarea acestui drum este foarte 
importantă pentru stațiunea Straja, având în vedere nu doar că este 
singura cale de acces în stațiune, ci și pentru că aici au loc numeroase 

20 
 



concursuri internaționale de longboard, skateboard, ciclism, 
motociclism.  
    După cum se știe, stațiunea Straja a cunoscut o dezvoltare 
de amploare, ca urmare a investițiilor efectuate de administrația locală, 
dar și de investitorii din zonă, ceea ce o situează în prezent pe locul 
trei în țară, ca stațiune de interes turistic, ca urmare a numărului mare 
de turiști care ne vizitează zona. Turismul reprezintă în prezent singura 
alternativă viabilă la minerit pentru dezvoltarea economică a zonei, 
având în vedere că exploatarea minieră Lupeni se află deja în 
procedură de închidere. 
    Ca atare, vă rugăm să cuprindeți în bugetul pe anul viitor 
reabilitarea întregului drum, dată fiind importanța acestuia pentru 
dezvoltarea economică a zonei și pentru județul Hunedoara, având în 
vedere importanța economică a fiecărui loc de muncă care se poate 
crea și care poate aduce venituri în Valea Jiului și în județul nostru. Vă 
mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc pentru aprecieri, mulțumesc pentru ceea ce 
ne-ați subliniat că reprezintă aceste investiții într-o zonă cu multe 
dificultăți, cum e cea din Valea Jiului. Vreau să vă spun că, în cursul 
lunii noiembrie, vom face toate demersurile pentru ceea ce am gândit 
ca investiție teritorială integrată pentru Valea Jiului. Intervențiile sau, ca 
să nu folosesc cuvântul intervenție, suportul pentru această investiție 
teritorială integrată îl vom avea, mai mult ca sigur, de la Guvernul 
României. 
    Avram Costel: 
    Eu vreau să mai spun că cred că și în bugetul de anul viitor 
dumneavoastră veți vota și vom termina drumul de acces în stațiunea 
Straja și voiam să vă informez și despre investiția din Parâng. Am fost 
chiar sâmbătă din nou pe acest drum și s-a început investiția. Firma 
austriacă a început lucrările, dar mai lent decât mă așteptam. Sunt 
mulțumit de ceea ce s-a făcut, dar se putea și mai mult. Sperăm, după 
asigurările pe care le-au dat ei, că anul viitor investiția din Parâng va fi 
gata. Deci și Parângul merge în același timp cu Straja și cred că, dacă 
în prima parte a anului viitor vom termina Straja, până la sfârșitul anului 
o să terminăm și Parângul.  
    Si mai mult, după cum ați văzut și bănuiesc că știți, 
investiția cu bani europeni a fost făcută de consilierii județeni și 
conducerea din anul 2012-2013 până la pilonul 17, adică au mai rămas 
800 m nefăcuți. Nu știu cine a decis. De aceea, în ședința trecută, am 
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trecut în nota conceptuală și tema de proiectare ca și diferența aceasta 
de 800 m, de la pilonul 17 și până la școala sportivă, să fie rezolvată. 
Dar, din păcate, va fi rezolvată cu bani de la bugetul consiliului 
județean. Erau bani europeni, dar cineva nu a vrut să fie făcut drumul 
până la școala sportivă. Mulțumesc. 
    Toma Florian: 
    Vă pot spune eu, domnule administrator public, pentru că 
am fost consilier județean și în mandatul trecut și pentru această 
porțiune de drum ne-am bătut în nenumărate ședințe. Nu era clarificat 
proprietarul drumului respectiv. Unii susțineau că e consiliul județean, 
ceilalți susțineau că e Consiliul Local Petroșani. Din acest motiv, 
porțiunea respectivă a rămas necuprinsă în proiectul cu finanțare 
europeană.  
    Avram Costel: 
    Nu este adevărat, fiindcă noi nu am cerut la nimeni și 
drumul este domeniu public al consiliului județean. Noi nu am făcut nici 
un demers și am aprobat atât nota conceptuală, cât și tema de 
proiectare.  
    Toma Florian: 
    Același lucru l-am susținut și noi la vremea respectivă. 
Bineînțeles, primarul municipiului Petroșani a susținut că e 
administrator consiliul județean și nu Consiliul Local Petroșani. Dar 
aasta a fost situația.  
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Văd că au fost divergențe în cadrul echipei consiliului 
județean de la acea vreme și nu înțeleg termenul noi și voi. Dar asta-i o 
chestie pe care trebuie să o învăț în continuare. Pentru că proiectele 
pe fonduri europene – o să discutăm mâine, o să avem și o conferință 
de presă – sunt 12 proiecte plus două care vizează ApaProd și 
ApaServ, în diverse stadii de evaluare. Ele, până la maturare, știți 
foarte bine, necesită un termen de 18-19, dacă intervin și contestații 20 
și ceva de lunni, așa că tare mă tem că mulți dintre dumneavoastră veți 
tăia panglici la proiecte la care se lucrează acum. Si astea or să fie 
proiecte pe care o să și le asume, la momentul respectiv, Consiliul 
Județean Hunedoara.  
  Aș vrea să mai fac două anunțuri, după ce domnul lider al 
grupului PSD ... 
    Staier Ioan dumitru: 
    Am vrut să vă întreb dacă ne puteți spune ceva despre 
ședința ordinară de luna aceasta. 
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    Bobora Mircea Flaviu: 
    Uitați ce înseamnă munca în echipă! Sunt două subiecte pe 
care vreau să le discut. Despre ele mi-a atras atenția administratorul, 
secretarul, apoi domnul Staier. E foarte bine și vă mulțumesc pentru 
faptul că nu-mi dați ocazia să uit câte ceva. E vorba de ședința 
ordinară a consiliului județean din luna noiembrie, care va avea loc în 
data de 28.11, ora 11,00.  
    De asemenea, vreau să vă anunț că în data de 28, seara, 
la Teatrul din Deva va fi pusă în scenă o piesă de teatru dedicată 
centenarului Marii Unirii, care se numește „Fotograful Unirii”. E o piesă 
care a fost jucată pe foarte multe scene - foarte multe fiind mai mult de 
4-5 – cu mare succes și cu mare impact vizavi de ceea ce înseamnă 
acest eveniment de excepție. Si v-aș ruga să ne vedem în 28 seara la 
acest spectacol, la care veți fi invitați toți. 
    De asemenea, v-aș ruga să aveți plăcerea și bucuria de a 
participa, în sala Teatrului municipal, la ședința festivă a consiliului 
județean, care va fi dedicată tot acestui eveniment de excepție și care 
va avea loc la ora 11,00 în data de 29 noiembrie. O să fim prezenți toți 
consilierii actuali ai consiliului județean; de asemenea, o să fie prezenți 
și invitați din legislaturile trecute și primari etc. Vă asigurăm că va fi un 
eveniment care va avea consistența acestei sărbători, pe care noi o 
considerăm ca fiind cea mai mare sărbătoare a anului, respectiv 
centenarul Marii Uniri. Vă mulțumesc mult, veți primi invitațiile, dar am 
vrut să fac anunțul în consiliu. 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
  PRESEDINTE, 
     Bobora Mircea Flaviu  SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
            Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
 
MCC. 
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