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PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 28 septembrie 2017 
 
 
 
     La ședință sunt prezenți: Andronache Daniel Costel – 
vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara; Armean Lenuța, 
Bălănesc Doinița Maria, Ciodaru Iulian Dacian, Circo Aurel Vasile, 
Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Gherman 
Petre Lucian, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu Alin 
Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Mutulescu 
Marius, Oprișa Ioan Florin, Popa Mircea Marcel, 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. 
    Lipsesc de la ședință: domnul președinte Bobora Mircea 
Flaviu, domnul vicepreședinte Vasilescu Sorin Adrian și domnii 
consilieri județeni Antal Liviu Marius, Gligor Dorin Oliviu. 
    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 Andronache Daniel Costel 
– vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara. 
    Andronache Daniel Costel: 
      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. 
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    Se intonează Imnul Naţional al României. 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 27 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 30 august 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 
(27). 
 
 
 
 

x 
 

    Andronache Daniel Costel: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi, așa cum a fost publicat: 
1. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a 
mandatului de consilier județean al domnului Popa Ovidiu Ioan; 
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
județean al domnului Chirilă Ioan-Nicolaie; 
3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”CETĂȚEAN DE 
ONOARE AL JUDEȚULUI HUNEDOARA” domnului Marius Avram 
Iancu; 
4. 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 – 
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”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; 
5. 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; 
6. 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;  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și  virărilor de 
credite  bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe 
anul 2017; 
8. 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; 
9. 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;  
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe anul 2017; 
11. 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; 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului 
Hunedoara; 
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13. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a 
unor spații imobiliare aparținând domeniului public al județului 
Hunedoara; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de  Analiză și 
Acoperire a  Riscurilor al Județului Hunedoara; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității 
de Asistență Medico-Socială Baia de Criș; 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara; 
17. 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; 
18. 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;  
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării arondării 
localităților din Județul Hunedoara la serviciile publice comunitare 
locale de evidență a persoanelor; 
21. Proiect de hotărâre privind instituirea restricției  ”accesul interzis 
tuturor vehiculelor” pe drumul județean DJ 705A, la km.36+525 – zona 
pietonală Sarmizegetusa Regia; 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.195/2016 a 
Consiliului Județean Hunedoara privind aprobarea Planului de ocupare 
a funcțiilor publice în anul 2017; 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcțiilor publice în anul 2018; 
24. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 
regulate speciale; 
25. 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; 
26. 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; 
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27. 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. 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 
Temei de proiectare pentru unele obiective de investiții ale Consiliului 
Județean Hunedoara. 
    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 încă un proiect de hotărâre: 
29. Proiect de hotărâre privind modificarea programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2017. 
    De asemenea, vă rugăm să fiți de acord cu o mică 
modificare în ordinea discutării proiectelor de hotărâre, astfel încât 
proiectul privind conferirea titlului de cetățean de onoare să-l amânăm 
până în momentul în care domnul Avram Iancu va ajuge la Deva. 
Acum dânsul este pe drum și – dacă sunteți de acord – să amânăm 
discutarea acestui proiect pentru momentul în care va sosi. 
    Ultimul punct va fi, ca de obicei, Diverse. 
    Dacă  sunt  observaţii cu privire la ordinea de zi propusă? 
Dacă nu, vă propun să o supunem la vot, cu modificările pe care vi le-
am propus: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi astfel completată și modificată a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi (27). 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind încetarea înainte 
de termen a mandatului de consilier județean al domnului Popa Ovidiu 
Ioan. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
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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 încetarea înainte de 
termen a mandatului de consilier județean al domnului Popa Ovidiu 
Ioan: 
     Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind încetarea 
înainte de termen a mandatului de consilier județean al domnului Popa 
Ovidiu Ioan, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (27). 
 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier județean al domnului Chirilă Ioan-Nicolaie. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
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juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Doamna consilier județean Dunca Victoria Alina prezintă 
raportul comisiei de validare. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de 
consilier județean al domnului Chirilă Ioan-Nicolaie: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier județean al domnului Chirilă Ioan-Nicolaie, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (27). 
    Are loc depunerea jurământului, după care domnul consilier 
Chirilă Ioan Nicolaie participă la ședință cu drept de vot, astfel încât 
numărul consilierilor prezenți este 28. 
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III. 
 

 
    Se prezintă proiectul 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. 
    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 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: 
    Domnul consilier județean Toma Florian lipsește temporar 
din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest 
punct este 27 
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    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Se supune la vot proiectul 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, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (27). 
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IV. 
 
    Se prezintă proiectul 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. 
    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 județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu 
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din 
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională. 
    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 
”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: 
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    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
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    Art.9: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Se supune la vot proiectul 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, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (28). 
 
 
 
 

V. 
 
    Se prezintă proiectul 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. 
    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 Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.     
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    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 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: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Se supune la vot proiectul 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, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (28). 
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VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și  virărilor de credite  bugetare în cadrul bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2017. 
     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 și  
virărilor de credite  bugetare în cadrul bugetului propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2017: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și  virărilor de credite  bugetare în cadrul bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2017, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

14 
 



    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (28). 
 
 
 
 

VIII. 
 

    Se supune la vot proiectul 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.  
    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 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: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Se supune la vot proiectul 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, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (28). 
    S-a alăturat plenului doamna consilier județean Frânc Oana 
Elisabeta, astfel încât numărul consilierilor prezenți este 29. 
 
 
 
 

VIII. 
 
    Se prezintă proiectul 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. 
     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, 
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: 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 28. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
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    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Se supune la vot proiectul 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, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (28). 
 
 
 
 

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. 
Petroșani pe anul 2017. 
    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 rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pe 
anul 2017: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. 
Petroșani pe anul 2017, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

X. 
 

    Se prezintă proiectul 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. 
    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 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: 

19 
 



    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). 
    Se supune la vot proiectul 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, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și 
completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
județului 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. 
    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. 
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    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 modificarea și 
completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
județului Hunedoara: 
    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). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și 
completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
județului Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (29). 
 
 
 

 
XII. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea modului 
de administrare a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al 
județului 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. 
    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 stabilirea modului de 
administrare a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al 
județului Hunedoara: 
    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). 
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    Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea 
modului de administrare a unor spații imobiliare aparținând domeniului 
public al județului Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
de  Analiză și Acoperire a  Riscurilor al Județului Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    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 de  
Analiză și Acoperire a  Riscurilor al Județului Hunedoara:    
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
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    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). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de  Analiză și Acoperire a  Riscurilor al Județului Hunedoara, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.     
    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. 
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     Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș: 
    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). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, 
în ansamblul său:   

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului 
de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 
Hunedoara. 
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    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    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 statului de 
funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 
Hunedoara: 
    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). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a 
Persoanelor Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul 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. 
    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 județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    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 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: 
    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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    Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul 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, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
 
 
 

XVII. 
 

    Se prezintă proiectul 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. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.     
    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 organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara: 
     Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- 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). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul 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, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVIII. 
 

      Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.     
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    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 organigramei și 
a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu: 
     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). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modificării arondării localităților din Județul Hunedoara la serviciile 
publice comunitare locale de evidență a persoanelor. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    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 modificării 
arondării localităților din Județul Hunedoara la serviciile publice 
comunitare locale de evidență a persoanelor: 
    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). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modificării arondării localităților din Județul Hunedoara la serviciile 
publice comunitare locale de evidență a persoanelor, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

 
XX. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind instituirea 
restricției ”accesul interzis tuturor vehiculelor” pe drumul județean DJ 
705A, la km.36+525 – zona pietonală Sarmizegetusa Regia. 
    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 instituirea restricției  
”accesul interzis tuturor vehiculelor” pe drumul județean DJ 705A, la 
km.36+525 – zona pietonală Sarmizegetusa Regia: 
    Domnul consilier județean Staier Dumitru Ioan lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 28. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
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    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind instituirea 
restricției ”accesul interzis tuturor vehiculelor” pe drumul județean DJ 
705A, la km.36+525 – zona pietonală Sarmizegetusa Regia, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (28). 
 
 
 
 

XXI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii nr.195/2016 a Consiliului Județean Hunedoara privind 
aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    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 modificarea Hotărârii 
nr.195/2016 a Consiliului Județean Hunedoara privind aprobarea 
Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017: 
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    Domnul consilier județean Staier Dumitru Ioan lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 28. 
      Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea 
Hotărârii nr.195/2016 a Consiliului Județean Hunedoara privind 
aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017, în 
ansamblul său:      

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (28). 
 
 
 
 

XXII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
de ocupare a funcțiilor publice în anul 2018. 
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     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    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 de 
ocupare a funcțiilor publice în anul 2018: 
    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). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
  Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2018, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (29). 
 
 
 
 

XXIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor 
licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de 
persoane prin curse regulate speciale. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    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 atribuirea unor licențe de 
traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin 
curse regulate speciale: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 28. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea 
unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean 
de persoane prin curse regulate speciale, în ansamblul său: 
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- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (28). 
 
 
 
 

XXIV. 
 

    Se prezintă proiectul 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. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.     
    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 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: 
    Andronache Daniel Costel: 
    Primele trei articole se vor adopta prin vot secret. La art.1, 
vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al 
Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani. 
    Staier Ioan Dumitru: 
  Il propun pe domnul Avram Costel. 
  Toma Florian: 
    Grupul PNL îl propune pe domnul Cornea Claudiu. 

37 
 



    După completarea buletinelor de vot și exercitarea votului 
secret, comisia de validare procedează la numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna Dunca 
Victoria Alina, președintele comisiei. Din acesta rezultă că au fost 
exprimate valabil un număr de 29 voturi, din care 16 pentru domnul 
Avram Costel și 13 pentru domnul Cornea Claudiu. 
    Astfel a fost adoptat art.1. 
    Andronache Daniel Costel: 
    La art.2, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de 
administrație al Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” 
Deva. 
    Rus Lucian Ioan: 
  O propun pe doamna Cordunianu Nicoleta.   
    Toma Florian: 
  O propunem pe doamna Iacob Iolanda. 
    După completarea buletinelor de vot și exercitarea votului 
secret, comisia de validare procedează la numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna Dunca 
Victoria Alina, președintele comisiei. Din acesta rezultă că au fost 
exprimate valabil un număr de 29 voturi, din care 16 pentru doamna 
Cordunianu Nicoleta Eugenia și 13 pentru doamna Iacob Iolanda. 
    Astfel a fost adoptat art.2.  
  Andronache Daniel Costel: 
    La art.3, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea a 
doi reprezentani ai Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de 
administrație al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Rudolf 
Steiner” Hunedoara. 
    Circo Aurel Vasile: 
    Le propun pe doamnele Izele Larisa și Palaghia Georgeta. 
  Gherman Petre Lucian: 
    Ii propunem pe domnul Ardelean Daniel și pe doamna 
Popa Mihaela. 
    După completarea buletinelor de vot și exercitarea votului 
secret, comisia de validare procedează la numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna Dunca 
Victoria Alina, președintele comisiei. Din acesta rezultă că au fost 
exprimate valabil un număr de 29 voturi, din care 16 voturi pentru 
doamnele Izele Larisa și Palaghia Georgeta și 13 voturi pentru domnul 
Ardelean Daniel și doamna Popa Mihaela. 
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    Astfel a fost adoptat art.3.  
  Ultimele două articole se adoptă prin vot deschis: 
    Intrucât domnul consilier județean a părăsit sala de ședințe, 
numărul consilierilor județeni prezenți în continuare este 28. 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Astfel a fost adoptat proiectul 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. 
 
 
 
 

XXV. 
 

    Se prezintă proiectul 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. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.     
    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 desemnarea 
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reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2017 – 2018: 
    Andronache Daniel Costel: 
    Intrucât art.1 se adoptă prin vot secret, vă rog să faceți 
propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara. 
    Suciu Ancuța Elena: 
    O propun pe doamna Liță Daniela. 
    Toma Florian: 
    Il propun pe domnul Filip Denisiu. 
    După completarea buletinelor de vot și exercitarea votului 
secret, comisia de validare procedează la numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna Dunca 
Victoria Alina, președintele comisiei. Din acesta rezultă că au fost 
exprimate valabil un număr de 28 voturi, din care 16 voturi pentru 
doamna Liță Daniela și 12 voturi pentru domnul Filip Denisiu. 
    Astfel a fost adoptat art.1. 
    Ultimele două articole se adoptă prin vot secret:  
  Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Astfel a fost adoptat proiectul 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. 
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XVI. 
 

     Se prezintă proiectul 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. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.     
    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 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: 
     Andronache Daniel Costel: 
    Primele două articole se vor adopta prin vot secret. La 
art.1, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui reprezentant 
al Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al 
Liceului Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan. 
    Ciodaru Iulian Dacian: 
    O propun pe doamna Brebenar Erika. 
  Toma Florian: 
    Il propun pe domnul Jurj Florin. 
    După completarea buletinelor de vot și exercitarea votului 
secret, comisia de validare procedează la numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna Dunca 
Victoria Alina, președintele comisiei. Din acesta rezultă că au fost 
exprimate valabil un număr de 28 voturi, din care 16 voturi pentru 
doamna Brebenar Erika și 12 voturi pentru domnul Jurj Florin. 
    Astfel a fost adoptat art.1. 
   Andronache Daniel Costel: 
   La art.2, vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de 
administrație al Scolii Generale  ”I.G.Duca” Petroșani. 
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  Suciu Ancuța Elena: 
    O propun pe doamna Anca Adriana. 
    Toma Florian: 
    Grupul de consilieri județeni al PNL are, de asemenea, o 
propunere în persoana domnului Butulescu Valeriu - scriitor, fost 
consilier județean și local. 
    După completarea buletinelor de vot și exercitarea votului 
secret, comisia de validare procedează la numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna Dunca 
Victoria Alina, președintele comisiei. Din acesta rezultă că au fost 
exprimate valabil un număr de 28 voturi, din care 16 pentru doamna 
Anca Adriana și 12 voturi pentru domnul Butulescu Valeriu. 
    Astfel a fost adoptat art.2. 
    Ultimele două articole se adoptă prin vot deschis: 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Astfel a fost adoptat proiectul 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. 
 
 
 
 

XXVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind conferirea titlului 
de ”Cetățean de onoare al județului Hunedoara” domnului Marius 
Avram Iancu. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.     
    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 conferirea titlului de 
”Cetățean de onoare al județului Hunedoara” domnului Marius Avram 
Iancu: 
     Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind conferirea 
titlului de ”Cetățean de onoare al județului Hunedoara” domnului 
Marius Avram Iancu, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (28). 
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    Andronache Daniel Costel: 
    Din acest moment, domnul Avram Iancu este cetățean de 
onoare la județului Hunedoara. Vreau să-l felicit în numele 
dumneavoastră, al tuturor, pentru tot ceea ce a făcut pentru județul 
Hunedoara și să-i urăm succes pentru tot ceea ce va întreprinde de 
acum înainte. 
    Bălănesc Doinița Maria: 
    Domnule vicepreședinte, stimați colegi și stimați 
reprezentanți media, în calitate de inițiator al acestui proiect, vreau să 
transmit și eu câteva gânduri despre sportivul Avram Iancu, un om cu 
care astăzi nu doar Valea Jiului, ci întreaga România se mândrește. 
    Am convingerea  - și cred că veți fi de acord cu mine – că, 
atunci când reușești să dobori barierele performanței, indiferent de 
domeniul de activitate, obții nu doar un palmares răsunător al propriei 
activități, ci și o binemeritată apreciere din partea comunității căreia îi 
aparții. 
    Cu aceste gânduri v-am propus anul trecut să-i conferim 
sportivului Avram Iancu Diploma de excelență a județului Hunedoara, 
atunci când a reușit performanța de a traversa înot Canalul Mânecii. 
    Acum, trăim cu toții un moment deosebit, acela al prezenței 
în Consiliul Județean Hunedoara, din nou, a domnului Avram Iancu, 
încununat cu laurii unei noi performanțe demene de Cartea 
Recordurilor: traversarea înot a fluviului Dunărea, fără costum de 
neopren. 
    Domnule Avram Iancu, vreau să vă felicit pentru această 
performanță și, mai ales, penmtru ambiția și perseverența de care ați 
dat dovadă în această probă de 89 de zile și 300 de kilometri! Vă 
mulțumesc că, în demersul dumneavoastră, nu ați uitat nici o clipă că 
sunteți român! Vă mulțumesc pentru că ați reușit să așezați România, 
județul Hunedoara și Valea noastră, a Jiului, la loc de mare cinste pe 
harta lumii! Reușita dumneavoastră ne bucură pe toți și, în opinia mea, 
ne obligă față de dumneavoastră la acest gest de onoare, pe care l-am 
propus colegilor mei, conferindu-vă binemeritatul titlu de „Cetățean de 
onoare al județului”. Este un titlu pe care vă invit să-l purtați cu aceeași 
mândrie și demnitate, domnule Avram Iancu, de care ați dat dovadă în 
tot ceea ce ați făcut pentru județul nostru și până acum. 
    Respect!, domnule Avram Iancu! 
    Toma Florian: 
    Pentru că, în 20 septembrie, gândurile noastre, ale celor 
din PNL, s-au suprapus cu gândurile colegilor noștri din PSD, am 
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transmis această inițiativă de a acorda diploma de cetățean de onoare 
a județului Hunedoara domnului Marius Avram Iancu. Sigur că ne 
alăturăm și noi și îl felicităm și noi pentru perseverența, curajul și 
seriozitatea de care a dat dovadă. Marius este un adevărat 
ambasador, promotor al județului Hunedoara și al hunedorenilor în 
lume; de asemenea, el este un om care și-a pus numele pe lista 
puținilor temerari care au reușit să traverseze înot Canalul Mânecii. 
    Noi, în schimb, consiliul județean, reprezentanți ai unei 
administrații publice, ne trecem și noi numele pe lista celor care uită să 
invite la un moment festiv pe cei pe care îi prețuim așa de mult. Si, 
având în vedere transformarea unui moment festiv într-o parodie, cât și 
prevederile legale prin care secretarul județului este înzestrat să 
întocmească toate procedurile de convocare a ședințelor consiliului 
județean, precum și întocmirea documentelor de secretariat, sigur că 
secretarul județului trebuie să își prezinte demisia. Nu se poate să ne 
batem joc de o instituție publică și un moment festiv să-l tratăm cu 
atâta neglijență. 
    Pe lângă felicitările pe care le adresăm încă o dată 
sportivului Avram Iancu, sigur că responsabilitatea unei asemenea 
greșeli trebuie să fie sancționată. Singura sancțiune este ca secretarul 
județului să se retragă din funcție. Vă mulțumesc. 
    Hirghiduși Ion: 
    Permiteți-mi să stau în picioare în fața lui Avram Iancu, un 
sportiv a cărui performanță este extrem de notabilă. Dar vreau să vă 
spun, dincolo de toate discuțiile ideologice – pentru că aici apare o 
chestiune de ideologie falsă – că Avram Iancu, deși statisticile îi sunt 
favorabile, ele nu spun totul despre performanța sa. Colegul a spus aici 
că a fost un temerar. Este adevărat. Intr-o lume dominată de un spirit 
gregar, de o psihoză a consumului și de o rațiune contradictorie, ne 
bucură faptul că există astfel de evenimente, care scot județul 
Hunedoara și, mai ales, Valea Jiului din anonimat și, mai mult decât 
atât, contracarează imaginea negativă a acestei zone. Si cred că 
impactul pozitiv va fi mai puternic cel negativ al mineriadelor. 
    De asemenea, cred că mai trebuie menționat un lucru și 
anume faptul că Avram Iancu nu este un sportiv de tipul mercenarilor. 
Astăzi sportul a decăzut foarte mult din punctul de vedere al acurateței 
valorilor. Stim foarte bine ce înseamnă, chiar pentru sportivii care obțin 
performanțe înalte, dar care se luptă pentru bani. Avram Iancu nu a 
făcut acest lucru. Mai mult decât atât, nu s-a menționat aici, dar vreau 
să o fac eu, onestitatea deosebită, patriotismul său ieșit din comun ca 
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valoare pentru vremurile noastre prin faptul că domnia sa – din 
informațiile pe care le dețin - a cedat banii obținuți în urma traversării 
Canalului Mânecii pentru cumpărarea Cumințeniei Pământului.  
    Este o chestiune paradoxală faptul că avem un stat care 
este aproape în comă, dar avem totuși indivizi de excepție, care 
încearcă să salveze aceste aparențe. Mai mult decât atât, eu cred că 
performanțele sportivului nostru se situează cu mult peste înțelegerea 
multora și eu le-aș situa întroo linie valorică celebră și necunoscută, 
probabil, pentru unii care se numește kalokalgathia. De ce? Pentru că, 
dacă noi îi oferim astăzi o banală diplomă din hârtie, o să spunem că 
lucrul acesta nu înseamnă nimic. Ba da, înseamnă recunoștința 
noastră pentru un sportiv de excepție. Probabil că ne punem 
întrebarea de ce o societate care este pragmatică în sine urmărește 
așa ceva? Păi urmărește propria sa imagine, ca orice societate, când 
își apreciază valorile astăzi. 
    Deci propunerea mea pentru consiliul județean este să se 
găsească soluții pentru formarea unui fond bănesc pentru 
recompensarea valorilor de excepție din județ. Mulțumesc. 
    Andronache Daniel Costel: 
    Vă mulțumesc și eu, domnule consilier. Am să vă rog să îmi 
permiteți să-i dau cuvântul domnului Iancu Avram Marius, să auzim 
ceea ce are dânsul de spus. Intervenția dumneavoastră, domnule 
consilier Toma, era mai potrivită la diverse, așa cum am anticipat. Eu 
am avut puterea, în numele consiliului județean, să îmi cer scuze 
pentru o disfuncționalitate, pentru că eu așa o consider. Dar, dacă mai 
doriți, la sfârșit mai putem discuta. Acum avem un moment festiv, pe 
care – în opinia mea - e păcat să-l stricăm cu asemenea intervenții. 
    Iancu Avram Marius: 
     Am să mă ridic și eu în picioare în fața dumneavoastră, 
pentru că sunteți aleșii acestui județ. Aș vrea să încep cu mulțumirile 
de rigoare față de doamna consilier județean Doinița Bălănesc, 
inițiatorul acestui proiect. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, 
tuturor aleșilor acestui județ,consilieri în Consiliul Județean Hunedoara. 
    Intr-adevăr, acest titlu de cetățean de onoare al județului 
Hunedoara este un titlu deosebit de important pentru mine. Intr-adevăr, 
mă onorează într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Aș mai vrea să 
vă spun că actul de a dona, ca și actul de a recunoaște meritul cuiva 
nu sunt obligatorii. Aceste două lucruri ni le putem asuma sau nu. Si eu 
vreau să vă mulțumesc încă o dată, din tot sufletul meu, pentru faptul 
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că v-ați  asumat acest act de recunoaștere a performanței mele și a 
activității mele în acest fel. Si credeți-mă că pentru mine este de ajuns. 
    De mult, această performanță a mea nu mai este o 
performanță strict personală și asta o spun datorită faptului că am 
simțit emoția pe care efortul meu a provocat-o în inimile românilor, fapt 
pentru care această performanță este a noastră, a tuturor. Este o 
victorie comună, dați-mi voie să cred lucrul acesta!, de care ne putem 
bucura cu toții. Iar acest titlu de cetățean de onoare ar fi fost mai puțin 
valoros dat într-un alt județ, dar eu mă bucur și sunt mândru că m-am 
născut în județul Hunedoara. Si aș vrea să fim mândri împreună pentru 
că facem parte din acest județ, pentru că Hunedoara este un județ cu 
totul aparte și aș vrea să aduc două argumente în acest sens. 
     Să nu uităm faptul că marele nostru rege Burebista a reușit 
să unească triburile getice și să formeze un imperiu, a cărui întindere 
nu știu exact până unde a fost, dar cu siguranță știu că capitala acestui 
imperiu a fost aici, în județul Hunedoara, la Sarmizegetusa Regia. Ar 
trebui să fim cu toții mândri – eu sunt – de aceste valori care mie-mi 
dau energie. După cum puteți vedea, nu sunt deloc mare la stat, nu 
sunt nici sportiv de performanță, dar aceste valori comune mie îmi dau 
niște energii nebănuite. 
    Aș vrea să mai aduc aminte faptul că destinul marelui 
Avram Iancu, istoricului și inegalabilului Avram Iancu, este strâns legat 
de județul Hunedoara, prin simplul fapt că aici se odihnește pentru 
totdeauna și aici întreaga țară îi comemorează amintirea și spiritul 
unității naționale care clocotea în pieptul lui. Eu nu pot să uit marea 
noastră istorie și sunt extrem de mândru de ceea ce reprezint prin 
faptul că sunt român. Si odată cu intrarea României în Uniunea 
Europeană, care s-a întâmplat acum zece ani – măcar că România 
face parte din Europa de când lumea și Europa înseamnă și România 
– am vrut să arătăm cât de puternic este ADN-ul nostru românesc, 
străbătând zece țări și patru capitale înot. Deci avem numai motive de 
mândrie. 
    Eu vă mulțumesc încă o dată și vă garantez faptul că, atâta 
timp cât voi fi sănătos, voi face tot posibilul, în felul meu, să aduc 
onoare județului nostru și țării. Vă mulțumesc foarte mult. 
  Andronache Daniel Costel: 
    Incă o dată vă mulțumim și noi că ne-ați făcut onoare să fiți 
alături de noi. Vă felicităm, vă dorim scuces și cuvintele 
dumneavoastră ar trebui să le ținem minte toți, pentru că avem foarte 
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multe de învățat din ceea ce ați spus dumneavoastră astăzi. Cred că a 
fost o lecție pentru noi toți. Vă mulțumim și felicitări încă o dată! 
    Domnii consilieri județeni Frânc Oana Elisabeta și 
Hirghiduși Ion au părăsit sala de ședințe, astfel încât numărul 
consilierilor prezenți în continuare este 26. 
     
 
 
 
 

XXVIII. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru unele obiective de 
investiții ale Consiliului Județean 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. 
    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. 
    Toma Florian: 
    Intr-adevăr, acest proiect de hotărâre stă la baza 
intervenției noastre, a grupului de consilieri județeni PNL din ședința 
anterioară. Se regăsesc cele două drumuri județene: DJ 741 și 672C. 
Am reușit prin aceasta să introducem în aceste obiective de investiții și 
alte două zone ale județului, extrem de importante, respectiv zona 
Brad, zona Văii Crișului, iar din Valea Jiului zona Câmpu lui Neag-
Valea de Pești.  
    Au rămas în discuție și în analiză - și, în momentul în care 
domnul președinte se va întoarce în instituție, vom relua discuțiile – 
709F telescaun-Cabana Rusu, unde este vorba de o porțiune în jur de 
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2 km. Aici este vorba de o neînțelegere, colegii noștri de la Petroșani 
spun că și porțiunea respectivă este preluată de consiliul județean în 
administrare, iar consiliul județean spune că nu are în administrare 
această porțiune. Va trebui să întreprindem demersurile necesare 
pentru a introduce și această porțiune în modernizare, cu atât mai mult 
cu cât este extrem de costisitoare și necesită lărgirea ei pe trei-patru 
benzi, iar Consiliul Local Petroșani nu cred că are posibilitățile 
financiare de a iniția și susține un proiect pentru 2 km de drum. 
    De asemenea, așa cum s-a angajat domnul președinte, 
rămâne în atenția noastră și drumul județean 707 Vața de  
Sus – limită județ Arad, care face obiectul unui parteneriat cu Consiliul 
Județean Arad și va fi inclus cu prioritate în acest parteneriat. In acest 
sens, sigur că, în discuțiile purtate în această instituție, s-a ținut cont 
de ceea ce noi am propus în ședința de luna trecută, cu mențiunea că 
asupra celor două drumuri județene vom reveni și vom insista ca ele să 
fie cuprinse în planul de investiții viitor. Vă mulțumesc. 
      Andronache Daniel Costel: 
  Vă mulțumesc și eu, domnule consilier. Așa este, împreună 
avem același obiectiv: să dezvoltăm toată infrastructura din județul 
Hunedoara. Acesta este scopul nostru și orice propunere este 
binevenită. Vă mulțumesc, domnule consilier! 
    Nemaifiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune 
la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru unele obiective de 
investiții ale Consiliului Județean 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). 
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru unele obiective de 
investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XIX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene pe anul 2017. 
    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 modificarea programului 
de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 
2017: 
    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). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea 
programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene pe anul 2017, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

x 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
 
  VICEPRESEDINTE,  
     Daniel Costel Andronache 
       SECRETAR AL JUDETULUI, 
            Dumitru Sorin Stefoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCC. 
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