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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit 
în ședință extraordinară în data de 21 martie 2019, orele 1100, în sala 
de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 28 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnii 
consilieri județeni: Dimulescu Rodica, Frânc Oana Elisabeta, Hodor 
Petru,  Mârza Florin, Mutulescu Marius. 
    Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu, 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (28) 
procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 7 martie 2019. 
    In conformitate cu prevederile art.43 alin.1 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și ale art.50 alin.3 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat 
prin Hotărârea nr.102/2016, s-a propus  modificarea ordinii de zi în 
sensul modificării titlului proiectului de hotărâre de la punctul 6 în 
”Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 17,5% din impozitul pe 
venit estimat a fi încasat, pentru echilibrarea bugetelor locale, precum 
și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2019” și retragerii proiectului 



de hotărâre de la punctul 7. Ordinea de zi astfel modificată  a fost 
supusă la vot și aprobată cu unanimitate de voturi (28). 
      Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.27/2019 privind aprobarea documentației 
tehnice ”Studiu de Fezabilitate”  şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între 
Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea 
Jiului - componenta 1” – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe 
articole, cât și în ansamblul său (27) – la momentul votului în ansamblu 
domnul consilier Magheru Dan Adrian a lipsit din sala de ședință; 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.28/2019 privind aprobarea documentației 
tehnice ”Studiu de Fezabilitate”  şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții  ”Linie verde de autobuze electrice între 
Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea 
Jiului - componenta 2” – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe 
articole, cât și în ansamblul său; 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.29/2019 privind aprobarea proiectului ”Linie 
verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1” și a 
cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, 
Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane 
bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă – adoptat cu 
unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.30/2019 privind aprobarea proiectului ”Linie 
verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2” și a 
cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, 
Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane 
bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă – adoptat cu 
unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.3 la 
Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan și U.A.T. Județul 
Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, 
U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș Uricani, în 



vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia 
verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și „Linia 
verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, 
Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor 
de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și 
în ansamblul său; 
6. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 17,5% din impozitul pe 
venit estimat a fi încasat pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și 
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblul său (Doamna consilier 
județean Bălănesc Doinița Maria nu participă la dezbaterea și 
adoptarea acestui proiect de hotărâre); 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptale și a temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 687J: 
Hunedoara-Boș-Groș-Cerbăl-Socet-Feregi, tronson km.21+400 – 
km.24+900 și tronson km.25+600 – km.27+400” – adoptat cu 
unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblul său. 
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