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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit 
în ședință ordinară în data de 28 septembrie 2017, orele 1100, în sala 
de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au fost prezenți un număr de 29 
consilieri județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință: 
domnul președinte Bobora Mircea Flaviu, domnul vicepreședinte 
Vasilescu Sorin Adrian și domnii consilieri județeni Antal Liviu Marius și 
Gligor Dorin Oliviu. 
    Sedința a fost condusă de domnul Andronache Daniel 
costel, vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara. 
    A fost supus votului și aprobat în unanimitate (27 voturi 
pentru) procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din 30 august 2017. 
    In conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016, s-a propus 
suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre: 
- Proiect de hotărâre privind modificarea programului de lucrări de 

întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2017. 
    De asemenea, s-a propus modificarea ordinii proiectelor din 
ordinea de zi, astfel încât proiectul de hotărâre de la punctul trei să fie 
discutat și supus la vot după sosirea domnului Marius Avram Iancu. 
    Ordinea de zi astfel modificată a fost supusă la vot și 
aprobată cu unanimitate de voturi (27). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 



1. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a 
mandatului de consilier județean al domnului Popa Ovidiu Ioan – 
adoptată cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
județean al domnului Chirilă Ioan-Nicolaie – adoptat cu unanimitate de 
voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
    După depunerea jurământului, domnul consilier județean 
Chirilă Ioan-Nicolaie participă la ședință cu drept de vot, numărul 
consilierilor prezenți fiind 28. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului ”Modernizare Culoarul Trafic Mureș Nord: DN7 
(Gelmar) – Geoagiu Băi – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia 
– Hărău – Bârsău – Soimuș - Brănișca – DN7 (Ilia)” în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – 
”Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, 
Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare  și terțiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2 
– adoptat cu unanimitate de voturi (27 – domnul consilier județean 
Toma Florian lipsește temporar din sala de ședințe), atât pe articole, 
cât și în ansamblu; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare 
Culoarul Trafic Mureș Nord: DN7 (Gelmar) – Geoagiu Băi – Bobâlna – 
Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Soimuș - 
Brănișca – DN7 (Ilia)” în cadrul Programului Operațional Regional 2014 
– 2020, Axa prioritară 6 – ”Imbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 ”Stimularea mobilității 
regionale prin conectarea nodurilor secundare  și terțiare  la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, Apelul de 
proiecte POR 2016/6/6.1/2 – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât 
pe articole, cât și în ansamblu; 
5. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Anexei 
nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.11/2017 privind 
aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate 
acestora, din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în 
anul fiscal 2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe 
articole, cât și în ansamblu;  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite  bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe 



anul 2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât 
și în ansamblu; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 
2017  ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi 
(28), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
    S-a alăturat plenului doamna consilier județean Frânc Oana 
Elisabeta, astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare este 
29. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării, virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor publice 
de interes județean, precum și modificarea programului de investiții pe 
anul 2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (28 – doamna consilier 
județean Suciu Ancuța Elena nu participă la adoptarea acestui proiect 
de hotărâre), atât pe articole, cât și în ansamblu;  
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2017 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
10. 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 prevăzute în bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât 
pe articole, cât și în ansamblu; 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât 
și în ansamblu; 
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a 
unor spații imobiliare aparținând domeniului public al județului 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât 
și în ansamblu; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de  Analiză și 
Acoperire a  Riscurilor al Județului Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității 
de Asistență Medico-Socială Baia de Criș - adoptat cu unanimitate de 
voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu; 



15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara – 
adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.163/2017 a 
Consiliului Județean Hunedoara privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției 
Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara – adoptat 
cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului 
de Cultură și Artă al Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de 
voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu;  
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat cu 
unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării arondării 
localităților din Județul Hunedoara la serviciile publice comunitare 
locale de evidență a persoanelor – adoptat cu unanimitate de voturi 
(29), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
20. Proiect de hotărâre privind instituirea restricției  ”accesul interzis 
tuturor vehiculelor” pe drumul județean DJ 705A, la km.36+525 – zona 
pietonală Sarmizegetusa Regia – adoptat cu unanimitate de voturi (28 
– domnul consilier județean Staier Ioan Dumitru lipsește temporar din 
sala de ședințe), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.195/2016 a 
Consiliului Județean Hunedoara privind aprobarea Planului de ocupare 
a funcțiilor publice în anul 2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (28 
– domnul consilier Staier Dumitru Ioan lipsește temporar din sala de 
ședințe), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcțiilor publice în anul 2018 – adoptat cu unanimitate de voturi (29), 
atât pe articole, cât și în ansamblu; 
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 
regulate speciale – adoptat cu unanimitate de voturi (28 – domnul 
consilier județean Iovănescu Alin Cosmin lipsește temporar din sala de 
ședințe), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Judeţean Hunedoara în consiliile de administrație  ale 
unităților școlare cu clase speciale aflate în finanțarea Consiliului 



Județean Hunedoara pentru anul şcolar 2017 – 2018 adoptat astfel: 
art.1, 2 și 3 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a 
voturilor, iar art. 4 și 5 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (28 – 
domnul consilier județean Magheru Dan Adrian a părăsit sala de 
ședințe); 
25. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al 
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara 
pentru anul şcolar 2017 – 2018 – adoptat astfel: art.1 prin vot secret, 
conform proceselor verbale de numărare a voturilor, iar art.2 și 3 prin 
vot deschis, cu unanimitate de voturi (28); 
26. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliile de Administraţie al 
Liceului Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan și al Scolii Generale 
”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2017 – 2018 – adoptat astfel: 
art.1 și 2 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a 
voturilor, iar art.3 și 4 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (28); 
27. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”Cetățean de 
onoare al județului Hunedoara” domnului Marius Avram Iancu – 
adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 
Temei de proiectare pentru unele obiective de investiții ale Consiliului 
Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (26 – domnii 
consilieri județeni Frânc Oana Elisabeta și Hirghiduși Ion au părăsit 
sala de ședințe), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
29. Proiect de hotărâre privind modificarea programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2017 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în 
ansamblu. 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Dumitru Sorin Stefoni 
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