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M I N U T A 

Ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara din 20 februarie 2015, ora 
11,00 

 
 
 Sedința a fost condusă de vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul 
Gligor Dorin Oliviu. 
 La ședință au fost prezenți: Băbău Valeriu, Bârea Vasile, Botici Ovidiu Laurențiu, 
Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Cristescu Costică, David Adrian 
Nicolae, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș 
Nicolae, Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan 
Dorina, Prip Ioan, Rudeanu Mihail Nicolae, Rus Ioan, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier 
Ioan Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Țolaș Liliana – consilieri județeni în 
Consiliul Județean Hunedoara; Dan Daniel – secretarul Județului Hunedoara. 
 Au lipsit de  la ședință: Balint Tiberiu Ioan, Costa Cosmin Cristian și Zvîncă Adrian. 
 Au fost adoptate următoarele hotărâri: 
1. Hotărârea nr.19/2015 privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2015 
a fost adoptată astfel:  

- pe articole: art.1 – cu 28 voturi pentru, art.2– cu 28 voturi pentru, art.3– cu 28 
voturi pentru, art.4– cu 28 voturi pentru, art.5– cu 28 voturi pentru, art.6– cu 28 
voturi pentru, art.7– cu 28 voturi pentru, art.8– cu 28 voturi pentru, art.9 – cu 24 
pentru, 3 împotrivă - Ștaier Ioan Dumitru, Gaita Doru și Hirghiduși Ion și 1 
abținere – Coltescu Marin, art.10– cu 28 voturi pentru, art.11– cu 28 voturi 
pentru, art.12– cu 28 voturi pentru, art.13– cu 28 voturi pentru, art.14– cu 28 
voturi pentru, art.15– cu 28 voturi pentru, art.16– cu 28 voturi pentru și art.17 cu 
unanimitate de voturi (28),  

- pe ansamblu cu 27 voturi pentru și 1 abținere – Hirghiduși Ion. 
   Domnul consilier județean Bârea Vasile nu a participat la votarea acestei hotărâri. 
2. Hotărârea nr.20/2015 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe 
anul 2015 și estimările pe anii 2016 – 2018 a fost adoptată atât pe articole cât și pe 
ansamblu cu unanimitate de voturi (24). 
  Următorii consilieri județeni nu au participat la votarea acestei hotărâri: Stănescu 
Vetuța, Petrui Ioan Dorin, Cazan Agripina Elena, Muțiu Florin și Țolaș Liliana. 
3. Hotărârea nr.21/2015 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 
2015 și estimările pentru anii 2016-2018 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau 
finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara a fost adoptată atât pe articole cât și pe 
ansamblu cu unanimitate de voturi (28). 
  Doamna consilier județean Țolaș Liliana nu a participat la votarea acestei hotărâri. 
4. Hotărârea nr.22/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2015 și estimările pe anii 2016 - 2018 al Spitalului Județean de Urgență Deva a fost 
adoptată atât pe articole cât și pe ansamblu cu unanimitate de voturi (26). 



  Următorii consilieri județeni nu au participat la votarea acestei hotărâri: Stănescu 
Vetuța, Petrui Ioan Dorin și Muțiu Florin. 
5. Hotărârea nr.23/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2015 și estimările pe anii 2016 - 2018 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu a fost 
aprobată atât pe articole cât și pe ansamblu cu 27 voturi pentru și 1 vot împotrivă – Pleșcan 
Dorina. 
  Doamna consilier județean Cazan Agripina Elena nu a participat la votarea acestei 
hotărâri. 
6. Hotărârea nr.24/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2015 și estimările pe anii 2016 - 2018 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad a fost 
adoptată atât pe articole cât și pe ansamblu cu unanimitate de voturi (29). 
7. Hotărârea nr.25/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2015 ale societăților comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de acționar 
majoritar a fost adoptată atât pe articole cât și pe ansamblu cu unanimitate de voturi (28). 
  Doamna consilier județean Țolaș Liliana nu a participat la votarea acestei hotărâri. 
8. Hotărârea nr.26/2015 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2014, ca sursă de 
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzute în bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2015 a fost adoptată atât pe articole cât și pe ansamblu cu unanimitate 
de voturi (28). 
  Doamna consilier județean Țolaș Liliana nu a participat la votarea acestei hotărâri. 
9. Hotărârea nr.27/2015 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
unele obiective ale consiliului județean a fost adoptată atât pe articole cât și pe ansamblu cu 
unanimitate de voturi (29). 
10. Hotărârea nr.28/2015  privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele 
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara a fost adoptată atât pe articole cât 
și pe ansamblu cu unanimitate de voturi (29). 
11. Hotărârea nr.29/2015 privind aprobarea achiziționării documentației tehnico-
economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, la faza studiu de 
fezabilitate a fost adoptată atât pe articole cât și pe ansamblu cu unanimitate de voturi (29). 
12. Hotărârea nr.30/2015 privind aprobarea programului de lucrări de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene pe anul 2015 a fost adoptată atât pe articole cât și pe 
ansamblu cu unanimitate de voturi (29). 
13. Hotărârea nr.31/2015 privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Asociația Veteranilor de Război – filiala Județului Hunedoara, în 
vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean a fost 
adoptată atât pe articole cât și pe ansamblu cu unanimitate de voturi (29). 
14. Hotărârea  nr.32/2015 privind aprobarea încheierii Convențiilor de colaborare dintre 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și asociațiile și 
fundațiile privind protecția copilului, protecția persoanelor vârstnice și cu handicap, precum 
și consiliile locale din județul Hunedoara a fost adoptată atât pe articole cât și pe ansamblu 
cu unanimitate de voturi (29). 
15. Hotărârea nr.33/2015 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Profesionist ”Drăgan 
Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara a fost adoptată atât pe 
articole cât și pe ansamblu cu unanimitate de voturi (28). 
   Doamna consilier județean Cazan Agripina Elena nu s-a aflat în sală la dezbaterea și 
adoptarea acestei hotărâri. 



16. Hotărârea nr.34/2015 privind aprobarea componenței Comisiei paritare și a 
Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 
regulate speciale a fost adoptată astfel: art.1 cu vot secret; art.2, art.3, art.4 și art.5 cu vot 
deschis cu 24 voturi pentru. 
   Următorii consilieri județeni nu au participat la vot: Pleșcan Dorina și Morar Nicolae 
Simion. 
  Domnii consilieri județeni Petrui Ioan Dorin și Rudeanu Mihail Nicolae au plecat de 
la ședință înainte de dezbaterea și supunerea spre aprobare a Hotărârii nr.34/2015. Domnul 
consilier județean Coltescu Marin a plecat de la ședință după exercitarea votului secret 
pentru articolul 1 al Hotărârii nr.34/2015. 
17. Hotărârea nr.35/2015 privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale a fost adoptată astfel: 
art.1 cu 22 voturi pentru și o abținere - Ștaier Ioan Dumitru, art.2 cu 23 voturi pentru, iar pe 
ansamblu cu 23 voturi pentru. Domnul consilier județean Henți Iulian Cosmin a plecat de la 
ședință înainte de dezbaterea și supunerea spre aprobare a Hotărârii nr.35/2015. 
  Următorii consilieri județeni nu au participat la vot: Pleșcan Dorina și Morar Nicolae 
Simion. 
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