
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean Hunedoara

din data de 23 aprilie 2018

   La începerea ședinței sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu –
președintele Consiliului Județean Hunedoara; Vasilescu Sorin Adrian –
vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara; Antal Liviu Marius, 
Armean Lenuța, Bălănesc Doinița Maria, Chirilă Ioan Nicolaie, Ciodaru 
Iulian Dacian, Circo Aurel Vasile, Dunca Victoria Alina, Gherman Petre 
Lucian, Hodor Petru, Hojda Ion, Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian, 
Mutulescu Marius, Popa Mircea Marcel, Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța 
Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian, Vlad 
Ovidiu – consilieri județeni; Bîrsoan Mariana Daniela - șeful Serviciului 
juridic contencios, relații cu consiliile locale – pentru secretarul județului.

Lipsesc de la ședință domnul vicepreședinte Andronache 
Daniel Costel, precum și domnii consilieri județeni: Dimulescu Rodica, 
Felciuc Eduard, Frânc Oana Elisabeta, Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin 
Cosmin, Mârza Florin, Oprișa Ioan Florin, Popescu Valentin, Popescu 
Viorica.
  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:
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  In conformitate cu prevederile art.49 alin.2 din Regulamentul 
de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara, aprobat 
prin Hotărârea nr.102/2016  a Consiliului Judeţean Hunedoara, vă rog 
să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului Naţional al României.
  Se intonează Imnul Naţional al României.
  Bobora Mircea Flaviu:
  Intrucât sunt prezenţi un număr de 22 consilieri,  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 16 aprilie 2018. Aveţi dreptul să contestaţi 
conţinutul procesului verbal şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor 
exprimate de dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că nu au fost 
consemnate cu exactitate.
  Dacă nu sunt observații, vă rog să trecem la aprobarea 
procesului verbal:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abţineri?

   Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (22).
  S-a alăturat plenului domnul consilier Rus Lucian Ioan, 
numărul consilierilor județeni prezenți în continuare fiind 23.

x

  Bobora Mircea Flaviu:
  Domnilor consilieri, vă propun următorul proiect al ordinii de 
zi:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați ai proiectului „Conservare, restaurare la Amfiteatrul și forul 
din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” 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 
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5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4.

  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 adoptată cu 22 voturi pentru și o 
abținere (Magheru Dan Adrian).

  Domnilor consilieri, înainte de a trece la dezbaterea 
proiectelor din ordinea de zi, facem precizarea că, în conformitate cu 
art.46 alin.1 din Legea 215/2001, „Nu poate lua parte la deliberare și la 
adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, 
soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes 
patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”.

I.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului „Conservare, 
restaurare la Amfiteatrul și forul din cadrul sitului arheologic Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa” 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, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR 
2018/5/5.1/4.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre prezentat:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu 22 voturi pentru și o abținere (Magheru Dan 
Adrian).
  Art.2:
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• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu 22 voturi pentru și o abținere (Magheru Dan 
Adrian).
  Art.3:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu 22 voturi pentru și o abținere (Magheru Dan 
Adrian).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 22 voturi pentru și o 
abținere (Magheru Dan Adrian).
  Bobora Mircea Flaviu:
  Vă mulțumesc încă o dată pentru participarea la această 
ședință de îndată a Consiliului Județean Hunedoara, dar l-aș ruga pe 
domnul vicepreședinte Vasilescu, în două cuvinte, să vă facă o foarte 
scurtă prezentare a proiectului.
  Vasilescu Sorin Adrian:
  Aș începe cu o istorie a acestui proiect. In 25 noiembrie 
2016 am depus prima dată acest proiect. Exista un Ordin al Ministrului 
Mediului nr.3427 din 2012, pe care Autoritatea de Management a 
Programului Operațional Regional nu l-a luat în considerare. Au făcut 
chiar o adresă de la MDRAP la Ministerul Mediului, în care le-au 
confirmat că acel ordin este în vigoare și se aplică tuturor programelor 
operaționale din exercițiul bugetar 2014-2020. Cu toate acestea, 
proiectul a fost declarat neeligibil, pentru că nu avea decizia etapei de 
încadrare. Conform ordinului de ministru, aceasta nu era necesară la 
faza DALI, ci doar la faza de DTAC. Am contestat decizia, AMPOR ne-a 
respins și am atacat în instanță. In instanță, în prima fază, ne-au dat 
dreptate parțial și au pus AMPOR să reevalueze. Nu eram singurii în 
această situație, mai erau și alții, printre care și Consiliul Municipal 
Orăștie. Dându-și seama probabil că puteau să piardă în instanță, au 
redeschis acest apel - sunt 14,2 milioane de euro, aproximativ - și 
redepunem proiectul. Din cauza asta, practic astăzi am votat 
actualizarea proiectului, pentru că s-a modificat TVA și așa mai departe. 
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Este un proiect de 4,75 milioane de euro; este vorba de Forul și 
Amfiteatrul de la Ulpia Traiana. Sperăm că vom trece cu bine și, în 
următoarea perioadă, nu foarte îndepărtată, să avem lucrări de 
conservare și protejare a monumentului Sarmizegetusa Ulpia Traiana, 
respectiv cele două obiecte – Forul și Amfiteatrul – care fac parte din 
acest proiect. Mulțumesc.
  Bobora Mircea Flaviu:

Si importanța deosebită e că încercăm să ne focusăm pe 
fonduri europene, mai ales când e vorba de proiecte de conservare a 
patrimoniului cultural al județului Hunedoara, Ulpia Traiana 
reprezentând unul din aceste monumente de excepție. Vă mulțumesc 
încă o dată pentru participarea la ședință.

x

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

PRESEDINTE,
    Mircea Flaviu Bobora

      PENTRU SECRETARUL JUDETULUI:
       SEF SERVICIU JURIDIC,
       Mariana Daniela Bîrsoan

MCC
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