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     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, Burlec-Martin 
Ionel, Ciodaru Iulian Dacian, Circo Aurel-Vasile, Dimulescu Rodica, 
Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Gherman Petre Lucian, Gligor 
Dorin Oliviu, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu Alin 
Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Popa Mircea 
Marcel, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, 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. 
    Lipsește de la ședință doamna consilier județean Frânc Oana 
Elisabeta. 
    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 Bobora Mircea-Flaviu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    Bobora Mircea-Flaviu: 

    In conformitate cu prevederile art.49 alin.2 ale 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016  a Consiliului Judeţean 
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Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului Naţional al 
României. 
    Se intonează Imnul Naţional al României. 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 31 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 24 februarie 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 (31). 
 
 
 
 

x 
 

    Bobora Mircea-Flaviu: 
    Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următorul proiect 
al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 – 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării  pe  unități 
administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  
valoarea  adăugată pentru drumurile județene și comunale, pe anul 
2017 și estimările pentru anii 2018 – 2020. 

    Dacă sunt observaţii cu privire la ordinea de zi propusă? Dacă 
nu, o supun spre aprobării dumneavoastră:  

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 
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    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (31). 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 – 2020. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Trebuie să vă informez și în plen că, din suma care a fost 
repartizată Consiliului Județean Hunedoara, 33% sunt bani care au fost 
repartizați colegilor noștri de la Partidul Național Liberal, care au făcut 
domniile lor repartiția pe unități administrativ-teritoriale. Corect, Vetuța? 
    Stănescu Vetuța: 
    Da. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 – 2020: 
    Doamnele consilier județean Bălănesc Doinița Maria și Dunca 
Victoria Alina nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel 
încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 29. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pe anul 2017 și estimările pe anii 2018 – 2020, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  
repartizării  pe  unități administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  
taxa  pe  valoarea  adăugată pentru drumurile județene și comunale, pe 
anul 2017 și estimările pentru anii 2018 – 2020. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea  repartizării  pe  unități 
administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  
adăugată pentru drumurile județene și comunale, pe anul 2017 și 
estimările pentru anii 2018 – 2020: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea  
repartizării  pe  unități administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  
taxa  pe  valoarea  adăugată pentru drumurile județene și comunale, pe 
anul 2017 și estimările pentru anii 2018 – 2020, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

x 
 

    Toma Florian: 
    Având în vedere hotărârea pe care tocmai am adoptat-o, prin 
care sumele alocate pentru întreținerea drumurilor județene rămân la 
dispoziția consiliului județeana, aș ruga Direcția tehnică să acorde mai 
multă atenție atenție unui drum. Culoarul Mureș Nord este prins pentru 
finanțare și pentru modernizare, știu, dar iarna a lăsat urme și pe acest 
drum județean care pornește de la Bârsău spre Geoagiu și rugămintea 
mea către Direcția tehnică ar fi să își îndrepte atenția și spre acest drum, 
să vedem dacă și cât se poate petici, până când intră în reabilitare. 
    Andronache Daniel Costel: 
    Aveți perfectă dreptate, domnule consilier. Așa cum ați 
observat, pornind de la Soimuș, odată ce s-a dus zăpada, s-a pornit și 
acțiunea aceasta. Sunt doi operatori pe acest drum, iar de luni încep și 
ceilalți și îi urmărim tot timpul. Eu trec săptămânal pe drumul acesta, 
pentru că e un drum cu probleme, dar încercăm să-l ținem în stare de 
funcționare, până ce vom demara proiectul culoarului Mureș Nord. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Si vă promitem că modul de a supraveghea și de a cuantifica  
lucrările care se execută pe cei aproximativ 1500 de km de rețea de 
infrastructură vom încerca să fie cât mai bun. In mod suplimentar, v-aș 
ruga și pe dumneavoastră, ca și colegi în consiliu și ca și oameni 
interesați - conform jurământului depus, de a face cu bună credință tot 
posibilul în folosul cetățenilor – să ne sezizați. Pentru că e importantă 
fiecare sesizare în parte, a oricăruia dintre membrii consiliului județean, 
așa cum sunt importante toate sesizările sau atenționările pe care ni le 
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aduc primarii uat din județ, care vor beneficia de lucrări de întreținere și 
reparație a drumurilor. 
    Direcția tehnică și domnul vicepreședinte Andronache 
lucrează șa un sistem de cuantificare a garanțiilor și a termenelor de 
garanție, în așa fel încât lucrurile să se desfășoare, cât de cât, în ideea 
de a face puțină lumină în ceea ce însemnă infrastuctura. Iar dorința 
noastră, ca și a dumneavoastră, e ca aceste drumuri să fie performante 
din punct de vedere calitativ. Pentru că toate activitățile - începând cu 
cea economică și terminând cu cea de turism - care pot să aducă 
beneficii locuitorilor județului Hunedoara, pleacă de la infrastructură.  
    Dacă nu mai sunt și alte observații, vreau să vă spun că în 
data de 31 martie o să avem ședința ordinară a consiliului județean, în 
care o să vă supunem la vot aprobarea bugetului pe anul 2017. V-aș 
ruga și aici să vă implicați, să beneficiem de expertiza dumneavoastră. O 
parte dintre dumneavoastră ați lucrat și în executivul consiliului județean, 
deci expertiza dumneavoastră e deasupra oricărui semn de întrebare și 
poate fi benefică pentru noi și pentru aparatul consiliului județean, în așa 
fel ca bugetul să fie echilibrat și să fie repartizat în ideea bunei funcționări 
a celor 19 instituții subordonate și finanțate de consiliul județean. 
Menționez treaba asta pentru că asta este menirea noastră: de a 
coordona și de a face eficiente cele 19 instituții subordonate consiliului 
judțean, asta în afară de a crea posibilitatea ca rețeaua de drumuri să fie, 
cât de cât, în condiții bune, plus alte servicii pe care consiliul județean le 
coordonează, începând de la apă, canalizare, servicii de preluare și 
depozitare a deșeurilor. 
    Vreau să vă informez și la acest capitol că se lucrează la 
constituirea unei societăți comerciale, care va prelua în cel mai scurt timp 
posibil activitatea de la deponeul din Bârcea. Această societate 
comercială va fi constituită printr-o asociere între consiliul județean și una 
din uat aflate în apropierea deponeului. Această activitate se va 
desfășura în paralel cu cea de continuare a licitației pentru ceea ce 
înseamnă managementul integrat al deșeurilor. Treaba asta o facem 
pentru că, dacă până la acest moment, contestațiile care s-au făcut la 
caietul de sarcini la care a lucrat aparatul consiliului județean ne vizau pe 
noi, la momentul acesta s-a continuat cu contestațiile, care nu mai 
vizează neapărat consiliul județean, ci Consiliul Național de Soluționare a 
Contestațiilor, care nu ne-a învinovățit pe noi. Si atunci dăm în judecată 
CNSC; e o treabă pe care sunt convins că niciunul dintre dumneavoastră 
nu o considerați nici normală, nici benefică pentru cetățenii județului.  
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    Acesta este motivul pentru care se lucrează la această 
societate comercială. Si vă informez pe toți colegii noștri din consiliul 
județean că responsabil pentru treaba asta și pentru tot ce înseamnă 
pașii de urmat este domnul Stoian - managerul public, coordonator de 
activitate este domnul vicepreședinte Andronache, cu implicarea mea ori 
de câte ori este necesar. Si mi-aș dori din tot sufeltul să demonstrăm noi, 
consiliul județean în totalitatea lui, că un business se poate face și în 
condiții de nediscutat vizavi de legalitate și vizavi de toți pașii care trebuie 
parcurși, în așa fel încât acest business să aibă un singur obiectiv: 
profitabilitate pentru cetățeanul județului Hunedoara. 
    Vă mulțumesc mult, dar v-aș ruga să nu uitați că pentru orele 
douăsprezece s-a convocat Adunarea Generală a Acționarilor de la fosta 
companie de drumuri și poduri a județului Hunedoara, actualmente în 
faliment din motive care nu cred că fac obiectul discuției de astăzi. In 
această AGA sunteți parte cu drept toți consilierii județeni, mai puțin 
președintele și vicepreședinții consiliului județean, adunare generală pe 
care nu o mai coordonăm noi, ci o coordonează lichidatorul, adică 
domnul avocat Munteanu. Această întâlnire o să se desfășoare tot în 
această sală și o să cer îngăduința colegilor consilieri - cu promisiunea că 
nu o să scot niciun cuvânt în timpul adunării generale a acționarilor – de 
a putea fi și eu prezent la această întâlnire. 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
     Mircea Flaviu Bobora 
 
       SECRETAR AL JUDETULUI, 
              Dumitru Sorin Stefoni 
 
 
 
 
 
 
 
MCC. 
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