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

din data de 29 iunie 2018

  Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit 
în ședință ordinară în data de 29 iunie 2018, orele 1100, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.

La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 30 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnii 
consilieri județeni Chirilă Ioan Nicolaie, Dimulescu Rodica și Rus Lucian 
Ioan. 
   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 de îndată a Consiliului Județean 
Hunedoara din 26 iunie 2018.
  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 un proiect de hotărâre.
  Ordinea de zi astfel modificată a fost supusă la vot și 
aprobată cu unanimitate de voturi (30).
  Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel:
• Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-
militare a Județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.127/2016 – adoptat cu unanimitate de voturi 
(30), atât pe articole, cât și în ansamblu;
• 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 (30), atât pe articole, cât și 
în ansamblu;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu 
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unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare 
și funcționare a centrelor destinate protecției copilului aflate în 
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât 
și în ansamblu;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare 
și funcționare a centrelor destinate protecției adultului aflate în 
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât 
și în ansamblu;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 al Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.74/2018 privind stabilirea 
componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de 
voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;
• Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Bedea Camelia în 
funcția contractuală de conducere de director gradul II al Agenției de 
Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general revizuit
pentru obiectivul de investiții: „Interventie în regim de urgență pentru 
consolidarea coșurilor de fum aferente Consiliului Județean Hunedoara” 
– adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2018 și modificarea programului de 
investiții, anexă la buget – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe 
articole, cât și în ansamblu;
• Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar 
al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 
2018 – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2018 –
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului de Artă Deva – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor 
social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de 
învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara pentru 
anul școlar 2017 – 2018 – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe 
articole, cât și în ansamblu;
  Doamna consilier județean Stănescu Vetuța a părăsit sala 
de ședințe, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în 
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continuare este 29.
• Proiect de hotărâre pentru  modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.99/2018 privind închiderea 
temporară  a circulaţiei rutiere  pe drumul județean DJ  685, pe 
tronsonul amonte  Baraj Gura Apelor de  la km 33+290 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu;
• Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Anexei nr.3 la 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.275/2017 privind 
aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate 
acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în 
anul fiscal 2018 – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, 
cât și în ansamblu;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
ai proiectului ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului 
arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului 
Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 ”Imbunătățirea 
mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 ”Conservarea, 
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”; 
Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4 – adoptat cu unanimitate de voturi 
(29), atât pe articole, cât și în ansamblu;
• Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem integrat de gestionare a deșeurilor 
în județul Hunedoara” a unor bunuri realizate prin Proiectul Sistem 
Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu;
• Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara în Consiliul Administrativ al Centrului de Cultură și 
Artă al Județului Hunedoara – adoptat astfel: art.1 prin vot secret, 
conform procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.2 și 3 prin vot 
deschis, cu unanimitate de voturi (29);
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 
investiții „Modernizare DJ 705 A Orăștie – Costești – Sarmizegetusa km 
2+200 – km 19+465” în vederea finanțării prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020. Axa prioritară 6: Imbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională și locală. Prioritate de investiții 1 a axei 
prioritare 6: 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
infrastructurilor rutiere regionale TEN-T, obiectiv specific 1 – Creșterea 
gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în 
proximitatea rețelei TEN-T prin reabilitarea și modernizarea drumurilor 
județene care asigură conexiunile secundare și terțiare la rețea, în 
scopul reducerii timpului de deplasare și a fluidizării traficului – adoptat 
cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu.

SECRETAR AL JUDETULUI,
Mariana Daniela Bîrsoan

3



                  CONSILIER,
                                                       Corina Carmen Mureșan
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