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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 27 iulie 2016, orele 1100, în sala de ședințe a 
Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 30 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnul 
președinte Nistor Laurențiu și domnii consilieri județeni Armean Lenuța și 
David Adrian. 
    Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu – 
vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara. 
    Au fost aprobate procesele verbale din ședința de constituire 
din data de 25 iunie 2016 și din ședința de îndată din 8 iulie 2016 cu 
unanimitate de voturi (29). 
    In conformitate cu art.44 și art.50 alin.3 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin 
Hotărârea nr.102/2016, s-a propus modificarea proiectului ordinii de zi  
după cum urmează: 

A. Retragerea de pe ordinea de zi a punctelor: 
18.Proiect de hotărâre privind numirea administratorului la S.C. PARC 
INDUSTRIAL CĂLAN S.R.L.; 
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare ale Ansamblului Profesionist ”Drăgan Muntean” pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara; 



26.Proiect de hotărâre privind aprobarea de facilități fiscale și de servicii 
conform schemei de minimis locatarilor Parcului de Afaceri Simeria. 
  B. Suplimentarea ordinii de zi cu: 
- Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului 
Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. PARC 
INDUSTRIAL CALAN S.R.L. 
- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.191/2015 privind 
stabilirea unor măsuri pentru finanțarea Parcului de Afaceri Simeria. 
    Proiectele de hotărâre din ordinea de zi au fost supuse votului 
plenului și adoptate astfel: 

1.       Proiect de hotărâre privind  încetarea înainte de termen a 
mandatului de consilier județean al domnului Demeter Ioan – adoptat 
cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
2.       Proiect de hotărâre privind validarea  mandatului de consilier 
județean al domnului Hojda Ion adoptat cu unanimitate de voturi (29), 
atât pe articole, cât și în ansamblu; 
    După depunerea jurământului, domnul consilier județean 
Hojda Ion participă la ședință cu drept de vot, numărul voturilor 
exprimate fiind 30. 
3.       Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Scolar 
al județului Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect 
de interes județean – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 
4.       Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul II 
2016 - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
5.       Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara 
pe trimestrul II 2016 - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 
6.       Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2016 - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
7.       Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale 
unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara - adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe 



articole, cât și în ansamblu (doamna consilier Dimulescu Rodica nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 
8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării, virărilor de 
credite și modificarea programului de investiții în cadrul bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes județean - 
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
9.       Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor 
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în 
învățământul de masă pentru anul 2016 - adoptat cu unanimitate de 
voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier 
județean Dimulescu Rodica nu participă la adoptarea acestui proiect 
de hotărâre); 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei 
lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumului județean DJ 
687G - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări 
de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2016 - 
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru obiectivele de investiții ale Consiliului Județean 
Hunedoara: ”Extindere canalizare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Geoagiu” și ”Instalație interioară de oxigenoterapie la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie din Brad” - adoptat cu unanimitate de voturi (30), 
atât pe articole, cât și în ansamblu;  
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie pe 
unele trasee cuprinse în Programul de transport public județean de 
persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 – 
30.06.2019 - adoptat cu unanimitate de voturi (30), 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 (30), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei 
Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea 
Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 



Hunedoara” cod SMIS – CSNR 49063 - adoptat cu unanimitate de 
voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
16. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Panaitescu 
Mihai în funcția de conducere de manager al Teatrului de Artă Deva - 
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
17. Proiect de hotărâre  privind desemnarea a trei consilieri 
județeni pentru a face parte din Colegiul director al Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara – adoptat astfel: 
art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a 
voturilor, iar art.2 și 3 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (30); 
18. Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a 6 
consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică, 
organizată la nivelul județului  Hunedoara – adoptat astfel: art.1 prin 
vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.2 
și 3 cu 29 voturi pentru și 1 abținere (Gligor Dorin Oliviu); 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de  
gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara – după respingerea unei 
propuneri de amendament, a fost adoptat în forma propusă de inițiator 
cu 17 voturi pentru și 13 abțineri (Antal Liviu Marius, Bejinariu Valeriu, 
Burlec-Martin Ionel, Frânc Oana Elisabeta, Gligor Dorin Oliviu, 
Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Popa Ovidiu Ioan, Popescu 
Valentin, Stănescu Vetuța, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian, Vlad 
Ovidiu), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general 
actualizat a obiectivului de investiție ”Amenajare platformă de stocare  
temporară a deșeurilor în Municipiul  Petroșani” - adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice la faza de studiu de fezabilitate, revizuit pentru obiectivul 
”Sistem de management integrat al deșeurilor din activități de 
construcții și demolări generate de populația județului” - adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
22. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cofinanțării proiectului 
”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Hunedoara” aferente fazei a II-a - adoptat cu unanimitate de voturi 
(29), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean 
Antal Liviu Marius nu participă la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre); 
23.    Proiect de hotărâre  privind actualizarea devizului general al 
proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată 



în județul Hunedoara” pe cele două faze - adoptat cu unanimitate de 
voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier 
județean Antal Liviu Marius nu participă la adoptarea acestui proiect 
de hotărâre); 
24.    Proiect de hotărâre privind dispunerea încetării contractului 
individual de muncă al domnului Joițoiu Cosmin, director al Agenției 
de Dezvoltare Economico-Socială Hunedoara - adoptat cu unanimitate 
de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - adoptat 
cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
26.    Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului și urbanism - adoptat cu unanimitate de voturi 
(30), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
27.   Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al 
Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la 
S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN S.R.L. – adoptat astfel: art.1 prin vot 
deschis, cu unanimitate de voturi (30); art.2 prin vot secret, conform 
procesului verbal de numărare a voturilor; art.3 și 4 prin vot deschis, 
cu unanimitte de voturi (30); 
28.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.191/2015 
privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea Parcului de Afaceri 
Simeria - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și 
în ansamblu. 
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