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M I N U T A 
ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 29 ianuarie 2015, orele 1100 

 

 

 

    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 29 ianuarie 2015, orele 1100, în sala de ședințe 
a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 29 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit motivat domnii consilieri 
județeni Costa Cosmin Cristian și Zvîncă Adrian. 
    Sedința a fost condusă de domnul vicepreședinte Gligor Dorin 
Oliviu. 
    Procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din data de 9 ianuarie 2015 a fost supus aprobării 
plenului și aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
  A fost propus, supus la vot și adoptat cu unanimitate de voturi 
următorul proiect al ordinii de zi: 

1.        Raportul președintelui Consiliului Județean Hunedoara cu privire 
la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului 
județean pe anul 2014; 

2.         Informare cu privire la programul de acțiuni în domeniul relațiilor 
externe al Consiliului Județean Hunedoara, desfășurat în anul 2014; 

3.         Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
județean al domnului Cărăguț Vasile – adoptat cu unanimitate de 
voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

4.         Proiect de hotărâre pentru modificarea art.63 din Regulamentul 
de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.137/2008 
– adoptat cu unanimitate de voturi (29 – întrucât participă la vot și 
consilierul județean validat la punctul anterior), atât pe articole, cât și 
în ansamblu; 

5.         Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier județean 
care să îndeplinească temporar atribuțiile unui vicepreședinte al 



Consiliului Județean Hunedoara – adoptat astfel: art.1 prin vot secret, 
conform procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.2 și 3 cu 
unanimitate de voturi (28 – întrucât domnul consilier Rus Ioan nu a 
participat la votarea acestui proiect de hotărâre); 

6.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni în 
domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 
2015 – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în 
ansamblu (domnul consilier Rus Ioan nu mai participă la ședință); 

7.         Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva – adoptat 
cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

8.         Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat cu unanimitate 
de voturi (27 – deoarece doamna consilier Cazan Agripina nu 
participă la votarea acestui proiect), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 

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 (28), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al 
Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în 
condițiile Legii nr.350/2005 – adoptat cu unanimitate de voturi (28), 
atât pe articole, cât și în ansamblu; 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale 
produselor agricole pentru anul 2015 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblu: 

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu la masa 
verde de pe pajiști pentru anul 2015 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și 
tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora, din competența 
Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2015 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (27 – întrucât doamna consilier 
Tolaș Liliana nu participă la votarea acestui proiect), atât pe articole, 
cât și în ansamblu; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de 
Gestionare a Deșeurilor revizuit pentru Județul Hunedoara – adoptat 
cu unanimitate de voturi (27 – întrucât domnul consilier Prip Ioan nu 
participă la votarea acestui proiect), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de activități 
juridice de asistență și reprezentare a intereselor Spitalului Județean 
de Urgență Deva în justiție adoptat cu 23 voturi pentru, 1 vot 



împotrivă și o abținere, atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii 
consilieri Stănescu Vetuța, Petrui Ioan Dorin și Muțiu Florin nu 
participă la votarea acestui proiect); 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea și mandatarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea 
Generală a Acționarilor de la SC Apaserv Valea Jiului SA Petroșani 
în vederea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și 
reprezentare a intereselor societății comerciale în justiție adoptat cu 
27 voturi pentru și un vot împotrivă, atât pe articole, cât și în 
ansamblu 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara – 
adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în 
ansamblu. 

 
 

 
 
 
SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA,            INTOCMIT: 
              RELATII PUBLICE, ATOP,             CONSILIER, 
    Mihaela Stefan                    Corina Carmen Mureșan 
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PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 30 ianuarie 2015, cu ocazia afișării minutei  

încheiate în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara  
din data de 29 ianuarie 2015 

 
 
 

    In baza prevederilor art.10 din Legea nr.52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică locală, s-a procedat la 
afișarea minutei încheiate în ședința ordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara, care a avut loc în data de 29 ianuarie 2015. 
    Afișarea s-a făcut la panoul publicitar al instituției, precum și pe 
site-ul propriu al acesteia, la adresa www.cjhunedoara.ro. 
    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
CONSILIER, 

Corina Carmen Mureșan 
 
 
 
 
 
 
 


