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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE  
PUBLICA LOCALA 
 
 
 
 
 
 

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

din data de 30 octombrie 2015, orele 1100 

 

 

 

 

    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 30 octombrie 2015, orele 1100, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 26 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit motivat de la ședință 
domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu și domnii consilieri județeni 
Bârea Vasile, Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, Hirghiduși Ion. 
    Sedința a fost condusă de domnul David Adrian Nicolae – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    Procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din data de 30 septembrie 2015 a fost supus 
aprobării plenului și aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    S-au propus următoarele modificări ale ordinii de zi publicate: 

A. retragerea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind 
asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, 
cu Scoala Gimnazială IG Duca Petroșani, Special Olympics 
Romania-București, Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara, CAR 
Salariați Petroșani IFN și Fundația Noi Orizonturi Lupeni, în vederea 
realizării și finanțării proiectului educațional „Sport pentru Viață”, 
Ediția a V-a, an școlar 2015-2016; 

B. completarea ordinii de zi cu patru proiecte de hotărâre: 
- Proiect de hotărâre privind acutalizarea devizului general pentru 

obiectivul „Instalație de oxigenoterapie” la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad; 



2 

 

- Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru 
obiectivul „Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu – Extindere 
canalizare”; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane Deva; 

- Proiect de hotărâre privind dispunerea încetării raportului de serviciu 
al directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara. 

    Ordinea de zi astfel modificată și completată a fost supusă 
votului plenului și aprobată cu unanimitate de voturi. 
    Proiectele de hotărâre au fost supuse votului plenului și 
adoptate astfel: 

1.          Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în 
cadrul bugetului propriu al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 
2015, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget 
– adoptat cu unanimitate de voturi (21), atât pe articole, cât și în 
ansamblu (domnii consilieri județeni Cazan Agripina Elena, Joițoiu 
Cosmin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin și Tolaș Liliana nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

2.          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 
2015 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe 
articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri județeni Joițoiu Cosmin 
și Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

3.          Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 
2015 ale spitalelor de interes județean – adoptat cu unanimitate de 
voturi (23), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri 
județeni Cazan Agripina Elena, Muțiu Florin și Petrui Ioan Dorin nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

4.          Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara 
întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul 
III al anului 2015 – adoptat cu unanimitate de voturi (21), atât pe 
articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri județeni Cazan Agripina 
Elena, Joițoiu Cosmin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Tolaș Liliana 
nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

5.          Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara 
pe trimestrul III 2015 – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 
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6.          Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat cu 24 
voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin), atât pe articole, cât și în 
ansamblu (doamna consilier județean Cazan Agripina Elena nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

7.          Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat cu unanimitate 
de voturi (25), atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier 
județean Cazan Agripina Elena nu participă la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre); 

8.          Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției 
de Dezvoltare economico-Socială a Județului Hunedoara – adoptat 
cu unanimitate de voturi (25), atât pe articole, cât și în ansamblu 
(domnul consilier județean Joițoiu Cosmin nu participă la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre); 

9.          Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcțiilor publice pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi 
(26), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare 
în vederea constituirii și funcționării Comitetului Local de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social din Județul Hunedoara (CLDPS) – adoptat cu 
unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare 
în vederea constituirii și funcționării Consorțiului Regional al Regiunii 
de Dezvoltare Vest – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 

12. 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 (24), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri 
judțeni Morar Nicolae Simion și Pleșcan Dorina nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării arondării 
localităților din Județul Hunedoara la serviciile publice comunitare 
locale  de evidenţă a persoanelor – adoptat cu unanimitate de voturi 
(26), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii documentației 
tehnico-economice pentru obiectivul „Amenajare mansardă pentru 
spații operaționalizare ambulatoriu tip C la Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență IANCU DE HUNEDOARA – adoptat cu 
unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru obiectivele de investiții  Modernizare și reabilitare DJ 
668A: Streisângiorgiu (DJ 668)-Chitid-Boșorod-Luncani-Tîrsa-
Costești (DJ705A), km12+500-16+490; Modernizare DJ 705D: Bozeș 
(DJ 705)-Băcîia-limită județ Alba, km3+424-km 7+700; Modernizare 
și reabilitare DJ 763A: Steia (DN 76)-Tomești-Tiulești-limită județ 
Arad, km0+000-km13+400; Modernizare DJ 763B: DN 76 
(Vălișoara)-DC165 (Dealu Mare)-DN76 (Podele), km0+000-km9+700; 
Modernizare DJ 707G: DN 7-Gurasada-Dănulești, km 3+500-14+000; 
Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncșoara-Dumești-
Sîrbi (DJ 706), km2+800-km 3+800 și km 7+150-km 19+450 și 
Modernizare DJ 705-Mada, km 0+000-km 6+500 ale Consiliului 
Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (25), atât pe 
articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean Joițoiu Cosmin 
lipsește temporar din sala de ședințe); 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării caracteristicilor 
drumului județean DJ 668C: DN 66-Bretea Română-Vîlcelele Bune-
Bățălari-Boșorod – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Normelor 
procedurale interne privind realizarea achizițiilor directe de produse, 
servicii și lucrări la Consiliul Județean Hunedoara și instituțiile aflate 
în subordinea acestuia, aprobate prin Hotărârea nr.150/2015 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în 
ansamblu (domnii consilieri județeni Joițoiu Cosmin și Tolaș Liliana 
nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 
nr.152/2015 privind aprobarea contractării unui împrumut pentru 
cofinanțarea proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, în 
valoare de maximum 10.000.000 lei, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și alte măsuri – adoptat cu 
unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în ansamblu 
(doamna vicepreședinte Stănescu Vetuța și domnul consilier 
județean Prip Ioan nu participă la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre); 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe 
traseul unor drumuri județene aparținând domeniului public al 
Județului Hunedoara Ministerului pentru Societatea Informațională, în 
vederea implementării proiectului „RO-NET – Construirea unei 
infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin 
utilizarea fondurilor structurale” – adoptat cu unanimitate de voturi 
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(25), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean 
Henți Iulian Cosmin  lipsește temporar din sala de ședințe); 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actului 
constitutiv al SC APA SERV VALEA JIULUI SA PETROSANI – 
adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru 
funcționarea Parcului de Afaceri Simeria – adoptat cu 24 voturi 
pentru și o abținere (Morar Nicolae Simion, atât pe articole, cât și în 
ansamblu (domnul consilier Joițoiu Cosmin nu participă la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre); 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și orașul Călan, prin 
Consiliul Local al Orașului Călan, în vederea înființării Societății 
Comerciale „PARC INDUSTRIAL CALAN” SRL – adoptat astfel: art1, 
2, 3, 4 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (26), art.5 și 6 prin 
vot secret, conform proceselor verbale de numărare a voturilor, art.7 
și 8 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (25 – domnul consilier 
județean Joițoiu Cosmin lipsește temporar din sala de ședințe); 

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara 
pentru anul școlar 2015 – 2016 – adoptat astfel: art.1 prin vot secret, 
conform procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.2 prin vot 
deschis, cu unanimitate de voturi (25); 

    (Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin a părăsit sala de 
ședințe, numărul consilierilor prezenți în continuare fiind 25) 

24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara în consiliile de administrație ale 
unităților școlare cu clase speciale aflate în finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara pentru anul școlar 2015 – 2016 – adoptat astfel: 
art.1-7 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a 
voturilor, iar art.8 și 9 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi; 

25. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru 
obiectivul „Instalație de oxigenoterapie” la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie din Brad – adoptat cu unanimitate de voturi (25), 
atât pe articole, cât și în unanimitate; 

26. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru 
obiectivul „Sanatoriu de Pneumoftiziologie Geoagiu – Extindere 
canalizare” – adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, 
cât și în ansamblu (doamna consilier Cazan Agripina Elena nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 
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27. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la 
Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva – adoptat cu unanimitate 
de voturi (24), atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier 
Județean Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre); 

28. Proiect de hotărâre privind dispunerea încetării raportului de 
serviciu al directorului general al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de 
voturi (24), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier 
județean Henți Iulian Cosmin a părăsit sala de ședințe). 

 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Adina Prodan-Dubeștean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        CONSILIER, 
              Corina Carmen Mureșan 
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