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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 30 septembrie 2016, orele 1100, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 31 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. A lipsit de la ședință domnul 
consilier județean Hirghiduși Ion. 
    Sedința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    Procesul verbal încheiat în ședința de îndată din 16 
septembrie 2016 a fost aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    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 (31) completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: 

- Proiect de hotărâre pentru aprobarea memoriului justificativ privind 
explicitarea populației echivalente pentru aglomerările Bretea 
Română și Zam incluse în Anexa 7 din Master Planul pentru 
„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Hunedoara” pentru faza a II-a 2014-2020; 

- Proiect de hotărâre privind revocarea reprezentanților Consiliului 
Județean Hunedoara din calitatea de membri ai Consiliului de 
administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva și 
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desemnarea noilor reprezentanți ca membri ai Consiliului de 
administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva. 

    Proiectele de hotărâre din ordinea de zi au fost supuse votului 
plenului și adoptate astfel: 
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
județean al domnului Gherman Petre Lucian – adoptat cu unanimitate de 
voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
    (după adoptarea hotărârii și depunerea jurământului, domnul 
consilier Gherman Petre Lucian participă la ședință cu drept de vot, astfel 
încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare este 32)  
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unei Diplome de excelență – 
adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
3. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara cu Universitatea din 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; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016, 
precum și modificarea programului de investiții anexă la buget – adoptat 
cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016, precum și 
modificarea programului de investiții anexă la buget, ale unor instituții 
publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara 
– adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului 
Județean de Urgență Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (31 – 
domnul consilier județean Magheru Dan Adrian nu participă la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad – adoptat cu unanimitate de 
voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane Deva – adoptat cu unanimitate de voturi 
(32), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a 
Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara organizată prin Hotărârea 
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Consiliului Județean Hunedoara nr.189/2013 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vizitare a 
monumentului istoric Sarmizegetusa Regia- Grădiştea de Munte – 
adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
11. 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 (32), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru obiectivele de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara: ”Bază 
sportivă Băcia, comuna Băcia, județul Hunedoara – Etapa 1 – Obiectivul 
1 – Teren de sport” și ”Construirea clădire poartă și amenajare acces la 
situl Ulpia Traiana sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa, județul 
Hunedoara” – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât 
și în ansamblu; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune 
pe timpul iernii 2016 – 2017 pentru drumurile județene – adoptat cu 
unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
14. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniul public al Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate 
de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de activitate pe 
semestrul I a anului 2016 ale societăților comerciale la care Județul 
Hunedoara are calitatea de acționar majoritar – adoptat cu unanimitate 
de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului 
Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara a unor mijloace 
fixe aflate în administrarea S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. 
Petroșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 
acestora – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
17. Proiect  de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara 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 (32); 
18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Judeţean Hunedoara în consiliile de administrație  ale unităților școlare 
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cu clase speciale aflate în finanțarea Consiliului Județean Hunedoara 
pentru anul şcolar 2016 – 2017 – adoptat astfel: art.1, art.2, art.3 și art.4 
prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a voturilor, iar 
art.5, art.6 și art.7 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (32); 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru de cooperare 
pentru implementarea Proiectului ”Realizarea unor puncte de acces liber 
la internet în locații publice din comunele județului” – nu a putut fi 
adoptat, întrucât s-au înregistrat 15 voturi pentru (Antal Liviu-Marius, 
Armean Lenuța, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Frânc Oana-
Elisabeta, Gligor Dorin-Oliviu, Gherman Petre-Lucian, Magheru Dan-
Adrian, Mârza Florin, Popa Ovidiu-Ioan, Popescu Valentin, Stănescu 
Vetuța, Simon Ionuț-Lucian, Toma Florian, Vlad Ovidiu), 0 voturi 
împotrivă și 17 abțineri (Andronache Daniel-Costel, Bălănesc Doinița-
Maria, Bobora Mircea-Flaviu, Circo Aurel-Vasile, Dimulescu Rodica, 
Dunca Victoria-Alina, Felciuc Eudard, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu 
Alin-Cosmin, Ivăniși Maria, Nistor Laurențiu, Popa Mircea-Marcel, Rus 
Lucian-Ioan, Suciu Ancuța-Elena, Staier Ioan-Dumitru, Vasilescu Sorin-
Adrian); 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului ”Primul 
Ghiozdan” de susținere a învățământului școlar din Județul Hunedoara – 
nu a putut fi adoptat, întrucît s-au înregistrat 15 voturi pentru (Antal Liviu-
Marius, Armean Lenuța, Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Frânc 
Oana-Elisabeta, Gligor Dorin-Oliviu, Gherman Petre-Lucian, Magheru 
Dan-Adrian, Mârza Florin, Popa Ovidiu-Ioan, Popescu Valentin, Stănescu 
Vetuța, Simon Ionuț-Lucian, Toma Florian, Vlad Ovidiu), 0 voturi 
împotrivă și 17 abțineri (Andronache Daniel-Costel, Bălănesc Doinița-
Maria, Bobora Mircea-Flaviu, Circo Aurel-Vasile, Dimulescu Rodica, 
Dunca Victoria-Alina, Felciuc Eudard, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu 
Alin-Cosmin, Ivăniși Maria, Nistor Laurențiu, Popa Mircea-Marcel, Rus 
Lucian-Ioan, Suciu Ancuța-Elena, Staier Ioan-Dumitru, Vasilescu Sorin-
Adrian); 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcțiilor publice în anul 2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), 
atât pe articole, cât și în ansamblu; 
22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea memoriului justificativ privind 
explicitarea populației echivalente pentru aglomerările Bretea Română și 
Zam incluse în Anexa 7 din Master Planul pentru „Extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” 
pentru faza a II-a 2014-2020 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât 
pe articole, cât și în ansamblu; 
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23. Proiect de hotărâre privind revocarea reprezentanților Consiliului 
Județean Hunedoara din calitatea de membri ai Consiliului de 
administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva și desemnarea 
noilor reprezentanți ca membri ai Consiliului de administrație al Spitalului 
Județean de Urgență Deva – adoptat astfel: art.1, art.2, art.3 și art.4 prin 
vot secret, conform proceselor verbale de numărare a voturilor, iar art.5, 
art.6 și art.7 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (22 – domnii 
consilieri județeni Bejinariu Valeriu, Burlec-Martin Ionel, Frânc Oana-
Elisabeta, Gligor Dorin-Oliviu, Gherman Petre-Lucian, Magheru Dan 
Adrian, Mârza Florin, Stănescu Vetuța, Simon Ionuț Lucian, Vlad Ovidiu 
au părăsit sala de ședințe). 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Dumitru Sorin Stefoni 

 
 

 
 

 
                        CONSILIER, 

                                                         Corina Carmen Mureșan 
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JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
Serviciul Administrație Publică,  
Relații Publice, ATOP 
Nr.__________/ 2016  
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 3 octombrie 2016, cu ocazia afișării minutei  

încheiate în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara  
din data de 30 septembrie 2016 

 
 
 

    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 30 septembrie 2016. 
    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 
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