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M I N U T A 
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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit 
în ședință ordinară în data de 28 iulie 2017, orele 1100, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
    La lucrările ședinței sunt prezenți un număr de 31 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Lipsesc de la ședință domnii 
consilieri județeni Suciu Ancuța Elena și Iovănescu Alin Cosmin. 
    Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea-Flaviu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (30) 
procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara din 30 iunie 2017. 
    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 
suplimentarea ordinii de zi cu încă trei proiecte de hotărâre: 
20. Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de excelență 
absolvenților din județul Hunedoara care au obținut media generală 10 
la examenul de Evaluare națională 2017; 
21. Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de excelență 
profesorilor coordonatori ai elevilor cu rezultate deosebite la 
examenele de Bacalaureat și Evaluare națională 2017; 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului 
Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani; 



23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență 
Deva. 
    De asemenea, s-a propus modificarea ordinii proiectelor din 
ordinea de zi, astfel încât cele trei proiecte privind acordarea unor 
diplome de excelență să fie discutate primele. 
    Ordinea de zi astfel modificată a fost supusă la vot și 
aprobată cu unanimitate de voturi (31). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de excelență 
absolvenților din județul Hunedoara care au obținut media generală 10 
la examenul de evaluare națională 2017 - adoptat cu unanimitate de 
voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de excelență - 
adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de excelență 
profesorilor coordonatori ai elevilor cu rezultate deosebite la 
examenele de Bacalaureat și Evaluare națională 2017 - adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
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 2017 - adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
5. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe 
trimestrul II 2017 - adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017 - adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării, virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, 
precum și modificarea programului de investitii, anexă la buget, ale 
unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara - adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât 
și în ansamblu; 
 
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Hunedoara în  Consiliul de administrație  al Centrului de 



Pedagogie Curativă Simeria  pentru anul şcolar 2017 – 2018 – adoptat 
astfel: art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a 
voturilor, iar art.2 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (30 – 
domnul consilier Staier Ioan Dumitru lipsește temporar din sala de 
ședințe); 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate 
al Consiliului Județean Hunedoara - adoptat cu unanimitate de voturi 
(31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din familia ocupațională 
”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara - adoptat cu unanimitate de voturi (31), 
atât pe articole, cât și în ansamblu; 
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Publice 
de Evidență a Persoanelor Hunedoara - adoptat cu unanimitate de 
voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul din cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a 
Județului Hunedoara - adoptat cu unanimitate de voturi (30 – domnul 
consilier Staier Ioan Dumitru nu participă la adoptarea acestui proiect 
de hotărâre), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont 
Hunedoara - adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât 
și în ansamblu; 
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul din cadrul Serviciului Public de Administrarea a 
Monumentelor Istorice - adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 
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 (31), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 
16. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.102/2016 - adoptat 
cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general revizuit 
pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 



- adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale, Temei de 
proiectare și a Devizului general pentru obiectivul: ”Reparații capitale la 
Spitalul Județean de Urgență Deva – Secția Pediatrie” - adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 
Contractul de servicii nr.5323/2017 – adoptat cu 16 voturi pentru și 15 
abțineri (Gligor Dorin Oliviu, Mârza Florin, Magheru Dan Adrian, Frânc 
Oana Elisabeta, Vlad Ovidiu, Armean Lenuța, Simon Ionuț Lucian, 
Oprișa Ioan Florin, Toma Florian, Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, 
Gherman Petre Lucian, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, 
Mutulescu Marius), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru 
obiectivul: ”Reparații curente acoperiș Corp Vechi la clădirea Teatrului 
Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani – adoptat astfel: art.1 cu 30 voturi 
pentru și 1 abținere (Antal Liviu Marius); art.2 și în ansamblu cu 
unanimitate de voturi (30); 
21. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor norme de 
funcționare a Parcului de Afaceri Simeria, cu modificările și 
completările ulterioare – adoptat astfel: cu unanimitate de voturi (31) 
pe articole, iar pe ansamblu cu 30 voturi pentru și o abținere (Vlad 
Ovidiu);   
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului 
Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani - adoptat cu unanimitate de voturi 
(31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență 
Deva - adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblu. 
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