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

din data de 28 august 2020, întocmită în conformitate cu  
prevederile art.10 din Legea nr.52/2003 

 

 

    În conformitate cu prevederile art.178 alin.1 și art.179 alin.2 
lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr.241/2020, Consiliul 
Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în ședință ordinară, 
în sistem de videoconferință, în data de 28 august 2020, orele 1100. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 33 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. 
  Ședința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu, 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (33) 
procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 10 august 2020. 
    In conformitate cu prevederile art.135 alin.6 și alin.8 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, s-a propus suplimentarea ordinii de zi cu încă două 
proiecte de hotărâre. Ordinea de zi astfel modificată a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi (33). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
    1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean 
de Onoare al Județului Hunedoara” Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu 
Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului – adoptat cu 
unanimitate de voturi (33); 
    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act 
adițional la contractul nr.20110/2018 de delegare prin concesiune a 
Serviciului de operare si administrare a Centrului de Management 
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Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, judeţul Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (33); 
    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării 
procedurilor de reziliere a Contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare în Zonele de colectare 1 Brad, 2 Hațeg și 3 
Centru Județul Hunedoara aferente proiectului ”Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara” – adoptat cu 32 voturi 
pentru și o abținere (Felciuc Eduard); 
    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții: ”Amenajare spațiu USTACC (Unitate de 
Supraveghere si Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici) și 
Secția de Cardiologie – Spitalul Județean de Urgență Deva” – adoptat 
cu unanimitate de voturi (33); 
    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat cu 
unanimitate de voturi (33); 
    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației 
anuale a UAT - Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara 
către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” 
pentru anul bugetar 2020 – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 
    7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de 
parteneriat între Consiliul Județean Hunedoara și Uniunea Artiștilor 
Plastici din România – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 
    8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 
    9. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului 5159 
din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al 
statului în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naționale 
– adoptat cu unanimitate de voturi (33); 
    10. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării unui 
sector de drum de interes județean din DJ 742B, cuprins între km 
0+000 – km 0+725 în drum de interes local și aprobarea trecerii 
acestuia din proprietatea publică a Județului Hunedoara și 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara în proprietatea publică a 
Comunei Buceș și administrarea Consiliului Local al Comunei Buceș – 
adoptat cu unanimitate de voturi (33); 
   11. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2020, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget – 
adoptat cu unanimitate de voturi (33); 
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    12. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual 
al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2019 ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2020 – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 
    13. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente 
financiare directorului financiar-contabil al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 
    14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara – adoptat 
cu unanimitate de voturi (33); 
    15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  
bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor de interes județean, 
virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, pe 
anul 2020 – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 
    16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2020 al  S.C. Apa Serv Valea Jiului  S.A.  
Petroşani – adoptat cu unanimitate de voturi (33);  
    17. Proiect de hotărâre privind  acordarea unor „Diplome de 
Excelență” – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 
    18. Proiect de hotărâre privind aprobarea fișelor de proiect 
ce se vor promova pentru acordarea sprijinului financiar prin programul 
Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 în cadrul apelurilor de 
proiecte lansate în perioada de programare 2021 – 2027 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (33). 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           CONSILIER, 
                                                                            Corina Mureșan 
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