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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 22 aprilie 2016, orele 1200, în sala de ședințe 
a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat un număr de 30 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită.  
    Sedința a fost condusă de domnul David Adrian Nicolae – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    Procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din data de 31 martie 2016 a fost supus aprobării 
plenului și aprobat cu unanimitate de voturi (31 – s-a alăturat plenului și 
domnul consilier Zvîncă Adrian). 
    In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin 
Hotărârea nr.137/2008, s-a propus completarea proiectului ordinii de zi 
cu încă trei proiecte de hotărâre: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice din cadrul contractului de finanțare nr.912/4.03.2014 
pentru implementarea „Sistemului de management integrat al 
deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063. 

- Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016. 

- Proiect de hotărâre privind revocarea doamnei Cazan Agripina 
Elena din calitatea de membru titular și desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în 
Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva.  



    Ordinea de zi astfel modificată a fost supusă votului plenului 
și a fost adoptată cu unanimitate de voturi (31). 
    Proiectele de hotărâre din ordinea de zi au fost supuse votului 
plenului și adoptate astfel: 
1.    Proiect de hotărâre privind acordarea unei Diplome de Excelență – 

adoptat cu unanimitate de voturi, atât pe articole (31), cât și în 
ansamblu (30 – doamna consilier Tolaș Liliana lipsește temporar din 
sala de ședințe); 

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Asociația 
culturală DEVART, în vederea realizării în comun a unui proiect de 
interes județean – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, Inspectoratul 
Scolar al Județului Hunedoara și Clubul Copiilor Petroșani, în vederea 
realizării în comun a unui proiect de interes județean – adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei de carburant pentru 
autoturismele din parcul auto al Direcției Publice Comunitare de 
Evidență a Persoanelor Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (31), 
atât pe articole, cât și în ansamblu; 

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a 
Comisiei pentru Protecția Copilului Hunedoara organizată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.189/2013, cu 
modificările ulterioare – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
Județului Hunedoara pe anul 2016, precum și modificarea denumirilor 
unor obiective din programul de investiții anexă la buget – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul 
consilier Rudeanu Mihail Nicolae nu participă la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre); 

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Serviciului de Administrare a 
Monumentelor Istorice – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe 
articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Rudeanu Mihail Nicolae 
nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

8.     Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al Județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului 
bugetar al anului 2015 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 



dezvoltare pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât 
pe articole, cât și în ansamblu; 

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra situației 
gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 
2015 - 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, 
cât și în ansamblu; 

10. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor 
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe 
secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul I 2016 – adoptat 
cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu 
(domnii consilieri Joițoiu Cosmin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, 
Rudeanu Mihail Nicolae și Tolaș Liliana nu participă la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre); 

11. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe 
trimestrul I 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe 
articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri Gaita Doru, Pleșcan 
Dorina, Turdean Radu Eugen și Zvîncă Adrian lipsesc temporar din 
sala de ședințe); 

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2016 al SC ApaServ Valea Jiului SA Petroșani – 
adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în 
ansamblu (domnii consilieri Gaita Doru și Zvîncă Adrian lipsesc 
temporar din sala de ședințe); 

13. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui spațiu 
imobiliar în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană Ovid 
Densușianu Deva, din domeniul public al Municipiului Deva și din 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, în domeniul 
public al Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, 
cât și în ansamblu; 

14. 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 (29), atât pe 
articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri Morar Nicolae Simion și 
Pleșcan Dorina nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, 
cât și în ansamblu; 



16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității 
de Asistență Medico-Socială Baia de Criș – adoptat cu unanimitate de 
voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru obiectivul de investiții „Colector menajer în stațiunea turistică 
Straja-Lupeni” – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, 
cât și în ansamblu (domnul consilier Stoica Raul lipsește temporar din 
sala de ședințe); 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al Județului Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul 
consilier Stoica Raul lipsește temporar din sala de ședințe); 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice din cadrul contractului de finanțare nr.912/4.03.2014 
pentru implementarea „Sistemului de management integrat al 
deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul 
consilier Stoica Raul lipsește temporar din sala de ședințe); 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016 Criș – 
adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 

21. Proiect de hotărâre privind revocarea doamnei Cazan Agripina 
Elena din calitatea de membru titular și desemnarea unui reprezentant 
al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de 
administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat astfel: 
art.1 și art.2 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a 
voturilor; art.3 și art.4 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (26 – 
domnii consilieri Gligor Dorin Oliviu, Joițoiu Cosmin, Petrui Ioan Dorin, 
Rus Ioan și Tolaș Liliana au părăsit sala de ședințe). 

 
p.SECRETAR AL JUDETULUI, 

Dumitru Sorin Stefoni 
 
 

 
 

                        CONSILIER, 
                                                         Corina Carmen Mureșan 


