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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 24 iunie 2014, orele 1100, în sala de ședințe a 
Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 32 consilieri 
județeni, la care se adaugă președintele consiliului județean,  ședința fiind 
legal constituită, 
    Sedința a fost condusă de domnul președinte Moloț Mircea 
Ioan. 
    Procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din data de 30 mai 2014 a fost supus aprobării 
plenului și aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
  A fost propus, supus la vot și adoptat cu unanimitate de voturi 
următorul proiect al ordinii de zi: 

1.     Proiect de hotărâre privind acordarea unor diplome de 
excelență –  adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, 
cât și în ansamblu. 

2.           Proiect de hotărâre privind alegerea comisiei de validare – 
adoptat astfel: art.1 
Pentru domnul Oprișa Florin: 26 voturi pentru, 5 voturi împotrivă 
(Coltescu Marin, Gaita Doru, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitru, 
Tolaș Liliana) și o abținere (Rudeanu Mihail Nicolae); 
Pentru domnul Prip Ioan: 26 voturi pentru, 5 voturi împotrivă 
(Coltescu Marin, Gaita Doru, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitru, 
Tolaș Liliana) și o abținere (Rudeanu Mihail Nicolae); 



Pentru domnul Stoica Raul: 27 voturi pentru, 4 voturi împotrivă 
(Coltescu Marin, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tolaș Liliana)  
și o abținere (Gaita Doru); 
Pentru domnul Toma Florian: 27 voturi pentru, 4 voturi împotrivă 
(Coltescu Marin, Gaita Doru, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitru) și o 
abținere (Rudeanu Mihail Nicolae); 
Pentru domnul Cristescu Costică: 25 voturi pentru, 4 voturi împotrivă 
(Coltescu Marin, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tolaș Liliana) și 
3 abțineri (Cristescu Costică, Gaita Doru, Rudeanu Mihail Nicolae). 
Art.2 – 27 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Coltescu Marin, Hirghiduș 
Ioan, Staier Ioan Dumitru) și 2 abțineri (Gaita Doru, Rudeanu Mihail 
Nicolae). 
Art.3 – 29 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Gaita Doru, Hirghiduș 
Ioan) și o abținere Rudeanu Mihail). 
In ansamblu – 27 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Coltescu Marin, 
Gaita Doru, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitru) și o abținere 
(Rudeanu Ioan Mihail). 

3.           Proiect de hotărâre privind eliberarea domnului Ioan Rus din 
funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara – 
adoptat conform procesului verbal de numărare a voturilor. 

4.           Proiect de hotărâre privind alegerea în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara a domnului Gligor 
Dorin Oliviu – adoptat conform procesului verbal de numărare a 
voturilor. 

5.           Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.120/2012 privind desemnarea nominală a 6 
consilieri județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică 
organizată la nivelul județului Hunedoara – adoptat astfel: 
Art.1 – 26 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Coltescu Marin, Hirghiduș 
Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tolaș Liliana) și 2 abțineri (Gaita Doru, 
Rudeanu Mihail Nicolae); 
Art.2 – 26 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Coltescu Marin, Gaita 
Doru, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tolaș Liliana) și o abținere 
(Rudeanu Mihail Nicolae); 
In ansamblu – 26 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Coltescu Marin, 
Gaita Doru, Hirghiduș Ioan, Staier Ioan Dumitru, Tolaș Liliana) și o 
abținere (Rudeanu Mihail Nicolae). 

6.            Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a 6 consilieri 
județeni ca membri ai Autorității teritoriale de ordine publică 
organizată la nivelul județului Hunedoara – adoptat conform 
procesului verbal de numărare a voturilor. 

7.           Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării unor 
tronsoane de drum de interes județean din județul Hunedoara, în 
drumuri de interes local – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât 



pe articole, cât și în ansamblu (din sala de ședință au lipsit domnii 
consilieri Cazan Agripina Elena, Rudeanu Mihail Nicolae și Staier 
Ioan Dumitru). 

8.           Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice pentru un obiectiv al consiliului județean – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (din 
sala de ședințe au lipsit domnii consilieri Rudeanu Mihail Nicolae și 
Staier Ioan Dumitru). 

9.           Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate speciale – adoptat cu unanimitate de 
voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu. 

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului 
de investiții, dotări și surse de finanțare cuprins în bugetul de venituri 
și cheltuieli pe anul 2014 al SC APASERV VALEA JIULUI – adoptat 
cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu. 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara – adoptat 
cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu. 

12.  Proiect de hotărâre priind aprobarea statului de funcții pentru 
Teatrul de Artă Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe 
articole, cât și în ansamblu. 

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare pentru Biblioteca Județeană „Ovid 
Densușianu” – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, 
cât și în ansamblu. 

14.    Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului „Scoală 
Specială Păclișa” din domeniul public al Județului Hunedoara și din 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara în domeniul public al 
Comunei Totești și în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Totești – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și 
în ansamblu. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Bibliotecii județene „Ovid 
Densușianu” Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe 
articole, cât și în ansamblu. 

16. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în 
ansamblu. 

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al 
Județului Hunedoara pe anul 2014 – adoptat cu unanimitate de voturi 
(32), atât pe articole, cât și în ansamblu. 



18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.237/2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind utilizarea drumurilor publice județene de către 
autovehiculele care au masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone – 
adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în 
ansamblu. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului 
Județean Hunedoara cu Asociația Mîndra Petroșani, în vederea 
finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public – 
adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în 
ansamblu. 

20. Proiect de hotărâre privind numirea șefului Serviciului public de 
administrare a monumentelor istorice – adoptat astfel: art.1 conform 
procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.2 cu unanimitate de 
voturi (31 – domnul consilier Zvîncă Adrian lipsește din sala de 
ședințe). 
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