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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE  
PUBLICA LOCALA 
29 iulie 2015 
 
 
 
 
 
 
 

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

din data de 29 iulie 2015, orele 1100 

 

 

 

    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 29 iulie 2015, orele 1100, în sala de ședințe a 
Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 28 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnii 
consilieri județeni Petrui Ioan Dorin, Rus Ioan și Zvîncă Adrian. 
    Sedința a fost condusă de domnul președinte David Adrian 
Nicolae. 
    Procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din data de 17 iunie 2015 a fost supus aprobării 
plenului și aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
  A fost propus, supus la vot și adoptat cu unanimitate de voturi 
(27) următorul proiect al ordinii de zi: 

1.        Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
județean al domnului Joițoiu Cosmin – adoptat astfel: art.1 cu 24 
voturi pentru și 3 abțineri (Coltescu Marin, Gaita Doru și Staier Ioan 
Dumitru); art.2, 3, 4 și 5 cu 23 voturi pentru și 4 abțineri ( Coltescu 
Marin Gaita Doru, Hirghiduși Ioan și Staier Ioan Dumitru) iar în 
ansamblul său cu 22 voturi pentru și 5 abțineri (Cărăguț Vasile, 
Coltescu Marin, Gaita Doru, Hirghiduși Ioan și Staier Ioan Dumitru); 
(în continuare, domnul consilier Joițoiu Cosmin participă la ședință cu 
drept de vot) 

2.        Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara în Adunarea Generala a Asociației de 
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Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a 
Deșeurilor – Județul Hunedoara” – adoptat astfel: art.1 prin vot 
deschis, cu unanimitate de voturi (27 - doamna consilier Cazan 
Agripina Elena a părăsit sala de ședință, numărul de consilieri 
prezenți în continuare fiind 27); art.2 prin vot secret, cu 26 voturi 
pentru, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.3, 4 și 
5 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (26 – doamna consilier 
Pleșcan Dorina a părăsit sala de ședință, numărul de consilieri 
prezenți în continuare fiind 26); 

3.        Proiect de hotărâre pentru completarea  Anexei nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.14/2015 privind aprobarea 
nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din 
competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 
2015 – adoptat cu unanimitate de voturi astfel: art.1și 2 cu 26 voturi, 
iar art.3 și ansamblul cu 25 voturi (doamna consilier Tolaș Liliana 
lipsește temporar din sala de ședință); 

4.         Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul II 
2015 – adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în 
ansamblu (domnii consilieri Tolaș Liliana și Muțiu Florin nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

5.          Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara 
pe trimestrul II 2015 – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 

6.          Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara  nr.108/2013 privind aprobarea depunerii unui 
proiect de asistență tehnică de pregătire a proiectului de investiții în 
Valea Jiului aferent perioadei 2014 – 2020 și a cofinanțării acestuia în 
cadrul Programului Operațional Sectorial ”Mediu” 2007–2013 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 

7.          Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

8.          Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 

9.          Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului 
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Public Județean ”Salvamont” – adoptat cu unanimitate de voturi (26), 
atât pe articole, cât și în ansamblu; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea 
Culturii Tradiționale Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi 
(26), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Serviciului Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât 
pe articole, cât și în ansamblu; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș - adoptat cu 
unanimitate de voturi (25), atât pe articole, cât și în ansamblu 
(domnul consilier Staier Ioan Dumitru lipsește temporar din sala de 
ședință); 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic 
”Ion D.Sîrbu” Petroșani – adoptat cu unanimitate de voturi (25), atât 
pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Staier Ioan Dumitru 
lipsește temporar din sala de ședință); 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la 
Muzeul Civilizației Dacice și Romane Hunedoara–Deva – adoptat cu 
unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în ansamblu 
(domnul consilier Staier Ioan Dumitru lipsește temporar din sala de 
ședințe, iar doamna consilier Tolaș Liliana nu participă la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre); 

15. 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 (26), atât 
pe articole, cât și în ansamblu; 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a 
Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara organizată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.189/2013 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

17. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de 
Amenajarea Teritoriului și Urbanism – adoptat cu unanimitate de 
voturi (25), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Gaita 
Doru nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

18. Proiect de hotărâre privind retragerea Județului Hunedoara din 
calitatea de membru asociat în Asociația Club Sportiv Municipal 
Cetate Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, 
cât și în ansamblu; 



4 

 

19. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Discovering Transylvania 
Motorsport, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni 
de interes public – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere 
dintre Consiliul Județean Hunedoara, Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ”Iancu de Hunedoara” al Județului Hunedoara și Spitalul 
Județean de Urgență Deva în vederea asigurării condițiilor optime de 
funcționare a Ambulanței SMURD tip C1 – terapie intensivă mobilă – 
adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în 
ansamblu (domnul consilier Toma Florian lipsește temporar din sala 
de ședință, iar domnul consilier Muțiu Florin nu participă la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre); 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico–
economică pentru obiectivele ”Modernizare DJ 687M: Cinciș Cerna-
DJ 687A, km.1+100-3+300” și ”Reparație instalație electrică la 
subsolul sediului Consiliului Județean Hunedoara” ale Consiliului 
Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe 
articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri Morar Nicolae Simion, 
Stoica Raul și Turdean Radu Eugen lipsesc temporar din sala de 
ședință); 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru obiectivele  de investiții: Modernizare DJ 687K: DN 66 
(Bretea Strei)-Silvașu de Jos-Silvașu de Sus-Mănăstirea Prislop, km 
5+100 -km 12+275, Modernizare DJ 706:DJ 706A-Vorța-Visca-
Țebea-DN 76, km 17+800-28+800, Modernizare DJ 666:DN 
66(Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000, Refacere DJ 
705D: Bozeș (DJ 705) – Băcâia – limită județ Alba, km 3+424 – 
7+700 - Urmare a calamităților naturale produse de inundațiile din 
luna iulie 2014, Refacere poduri calamitate pe DJ 668A și Protecția 
conductei de transport gaze naturale Dn 500 Hațeg-Paroșeni-
Turcinești (6 zone), afectată de lucrarea Modernizare DJ 666: DN 66 
(Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000, ale Consiliului 
Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (25), atât pe 
articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Cristescu Costică a 
părăsit sala de ședință, numărul consilierilor prezenți în continuare 
fiind 25); 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării 
documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 
Construire clădire poartă și amenajare acces sit Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, județul Hunedoara, la faza studiu de fezabilitate – 
adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în 
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ansamblu (doamna consilier Tolaș Liliana nu participă la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre); 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării  devizului 
general pentru obiectivele de investiții: ”Inchiderea depozitelor urbane 
neconforme din Aninoasa, Uroi-Rapoltu Mare, Hațeg, Petrila, Lupeni, 
Călan, Hunedoara” și ”Construirea stației de sortare și a stației de 
transfer în Petroșani” din cadrul Contractului de finanțare 
nr.912/04.03.2012 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – 
CSNR 49063 – adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, 
cât și în ansamblu (domnul consilier Prip Ioan nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări 
de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2015 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în 
ansamblu (domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu lipsește 
temporar din sala de ședință); 

26. Proiect de hotărâre privind desemnarea SP QUANTUM SPRL 
ca lichidator al  S.C. Compania de Turism Hunedoara S.A. – adoptat 
cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în ansamblu 
(domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu lipsește temporar din sala 
de ședință); 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în 
cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara, precum și 
modificarea programului de investiții pe anul 2015 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (22), atât pe articole, cât și în ansamblu 
(domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu lipsește temporar din sala 
de ședințe, iar domnii consilieri Tolaș Liliana și Prip Ioan nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economică pentru obiectivul ”Instalație interioară de oxigenoterapie” 
la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad – adoptat cu unanimitate 
de voturi (25), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

29. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara în administrarea Consiliului Local al Oraşului 
Aninoasa a tronsonului din drumul judeţean DJ 666B: 
DN66A(Iscroni)-Aninoasa, cuprins între km 2+875 şi km 5+750 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (25), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului 
Județean Hunedoara la licitația publică pentru cumpărarea unei 
parcele de teren, aflată în proprietatea privată a Comunei Băcia, 
situată în extravilanul localității Băcia, înscrisă în C.F.61467, în 
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suprafață de 10.105 mp, categoria de folosință ”drum” – adoptat în 
unanimitate astfel: art.1, 2 și 3 cu 23 voturi, iar art.4, 5, 6 și în 
ansamblu cu 24 voturi (domnul consilier Prip Ioan nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, iar domnul consilier Ivănuș 
Nicolae a lipsit din sala de ședințe la adoptarea primelor trei articole); 

 
 
 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Dumitru Sorin Stefoni 

 
 

 
 
 
 

                                   INTOCMIT: 
         CONSILIER, 
        Corina Carmen Mureșan 
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JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
Serviciul Administrație Publică,  
Relații Publice, ATOP 
Nr.__________/ 2015  
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 30 iulie 2015, cu ocazia afișării minutei  

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

 
 

 

 

 

 
 


