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JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE  
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M I N U T A 
ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 26 august 2016, orele 1100 

 

 

 

 

    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 26 august 2016, orele 1100, în sala de ședințe 
a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 23 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnul 
vicepreședinte Vasilescu Sorin Adrian și domnii consilieri județeni 
Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Frânc Oana-Elisabeta, Gligor 
Dorin-Oliviu, Stănescu Vetuța, Simon Ionuț-Lucian, Staier Ioan-Dumitru,  
Vlad Ovidiu. 
    Sedința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    Procesul verbal încheiat în ședința de îndată din 10 august 
2016 a fost aprobat cu unanimitate de voturi (21 - domnii consilieri 
județeni Iovănescu Alin-Cosmin și Suciu Ancuța-Elena nu au participat la 
vot). 
    In conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat 
prin Hotărârea nr.102/2016, s-a propus și aprobat cu unanimitate de 
voturi (23) completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: 
- Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 

Consiliul Județean Hunedoara, cu Filiala Deva a Asociației Terra 
Dacica Aeterna, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunii de 
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interes public județean și național intitulată Dacii și Romanii din anticul 
Petris; 

- Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a mandatului 
de consilier județean al domnului David Adrian Nicolae; 

- Proiect de hotărâre 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 intitulată „100 de ani de la 
intrarea României în Primul Război Mondial – prilej de comemorare 
pentru veteranii de război ai județului Hunedoara”. 

    Proiectele de hotărâre din ordinea de zi au fost supuse votului 
plenului și adoptate astfel: 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
Județului Hunedoara pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi 
(23), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 

2.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 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 (23), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 

3.         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 (23), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său; 

4.         Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii  Gimnaziale 
”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2016 – 2017 – adoptat astfel: 
art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor, 
iar art.2 și art.3 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (22 – doamna 
consilier județean Dimulescu Rodica nu participă la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre); 

5.         Proiect de hotărâre privind  desemnarea nominală a unui consilier 
județean ca membru al Autorității teritoriale de ordine publică, organizată 
la nivelul județului  Hunedoara – adoptat astfel: art.1 prin vot deschis, cu 
unanimitate de voturi (23), art.2 prin vot secret, conform procesului verbal 
de numărare a voturilor, iar art.3 și 4 prin vot deschis, cu unanimitate de 
voturi (23); 

6.         Proiect de hotărâre privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe 
articole, cât și în ansamblul său; 
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7.         Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul ”Modernizarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 
2014 – 2020” – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât 
și în ansamblul său; 

8.         Proiect de hotărâre privind  aprobarea cofinanțării Proiectului 
”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara 
(Valea Jiului) 2014 – 2020” – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât 
pe articole, cât și în ansamblul său; 

9.         Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Proiectului 
”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara 
(Valea Jiului) 2014 – 2020” a  terenurilor  pentru reabilitarea și 
construirea investițiilor aferente acestuia – adoptat cu unanimitate de 
voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat în 
sistemul de alimentare cu apă/apă uzată în Valea Jiului – adoptat cu 
unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivele Lucrări de 
reparații curente drum de acces în incinta sanatoriului, Lucrări de 
reparații tencuială la balcoane și vopsitorie balustrade, Lucrări de 
reparații curente farmacie și recondiționare mobilier și Lucrări de reparații 
curente anexe gospodărești la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad 
– adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Parcului Industrial Călan și a caietului de 
sarcini privind procedura de selecție a rezidenților în perimetrul Parcului 
Industrial Călan – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, 
cât și în ansamblul său; 

13. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara, cu Filiala Deva a Asociației Terra Dacica 
Aeterna, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunii de interes 
public județean și național intitulată Dacii și Romanii din anticul Petris – 
adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul 
său; 

14. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a 
mandatului de consilier județean al domnului David Adrian Nicolae – 
adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul 
său; 
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15. Proiect de hotărâre 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 intitulată „100 de ani de 
la intrarea României în Primul Război Mondial – prilej de comemorare 
pentru veteranii de război ai județului Hunedoara” – adoptat cu 
unanimitate de voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblul său. 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Dumitru Sorin Stefoni 

 
 

 
 

 
                        CONSILIER, 

                                                         Corina Carmen Mureșan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 


