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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 26 februarie 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.50/2020, Consiliul 
Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în ședință ordinară 
în data de 26 februarie 2020, orele 1200, în sala de ședințe a Consiliului 
Județean Hunedoara. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 31 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 (31) 
procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 3 februarie 2019. 
    S-a alăturat plenului domnul consilier județean Hodor Petru, 
astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare este 32. 
    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 modificarea ordinii de zi în sensul retragerii 
unui proiect de hotărâre, cât și al suplimentării cu încă trei proiecte de 
hotărâre. Ordinea de zi astfel suplimentată a fost supusă la vot și 
aprobată cu 18 voturi pentru și 14 abțineri (Toma Florian, Bărbulescu 
Mariana, Antal Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, Gherman Petre 
Lucian, Popescu Valentin, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Șimon 
Ionuț Lucian, Armeanu Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, 
Mârza Petru, Popescu Viorica).   
      Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte 
de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al 
domnului Vlad Ovidiu – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe 
articole, cât și în ansamblul său; 
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2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 
modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin 
servicii regulate, în județul Hunedoara – adoptat cu unanimitate de 
voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a 
membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara 
în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică 
pentru ocuparea posturilor vacante de Șef secţie Pneumologie, Șef 
secţie Urologie, Șef Laborator recuperare, medicină fizică şi 
balneologie, Șef Serviciul pentru prevenirea infecțiilor asociate 
asistenței medicale, Șef secţie Oncologie medicală și Șef secţie Boli 
infecțioase la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva – adoptat astfel: art.1 
și art.2 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a 
voturilor; art.3, art.4 și în ansamblu prin vot deschis, cu unanimitate de 
voturi (32); 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității 
de Asistență Medico - Socială Baia de Criș - adoptat cu unanimitate de 
voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru ocuparea funcţiei de 
director financiar-contabil la Spitalul Județean de Urgență Deva – 
adoptat astfel: art.1 și art.2 prin vot secret, conform proceselor verbale 
de numărare a voturilor, iar art.3 și în ansamblu prin vot deschis, cu 
unanimitate de voturi (32); 
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru ocuparea funcţiei de 
director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat 
astfel: art.1 și art.2 prin vot secret, conform proceselor verbale de 
numărare a voturilor, iar art.3 și în ansamblu prin vot deschis, cu 
unanimitate de voturi (32); 
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru ocuparea funcţiei de 
director medical la Spitalul Județean de Urgență Deva – adoptat astfel: 
art.1 și art.2 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a 
voturilor, iar art.3 și în ansamblu prin vot deschis, cu unanimitate de 
voturi (31 – domnul consilier județean Mutulescu Marius lipsește 
temporar din sala de ședințe); 
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru ocuparea funcţiei de 
director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad – adoptat 
astfel: art.1 și art.2 prin vot secret, conform proceselor verbale de 
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numărare a voturilor, iar art.3 și în ansamblu prin vot deschis, cu 
unanimitate de voturi (31 – domnul consilier județean Mutulescu Marius 
lipsește temporar din sala de ședințe); 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat, atât pe articole, 
cât și în ansamblul său, cu unanimitate de voturi (31 - domnul consilier 
județean Mutulescu Marius lipsește temporar din sala de ședințe); 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva – adoptat, atât pe articole, 
cât și în ansamblul său, cu unanimitate de voturi (31 - domnul consilier 
județean Mutulescu Marius lipsește temporar din sala de ședințe); 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea tronson 
de aducțiune a apei potabile Baniu – Dobra, comuna Dobra” – adoptat, 
atât pe articole, cât și în ansamblul său, cu unanimitate de voturi (31 - 
domnul consilier județean Mutulescu Marius lipsește temporar din sala 
de ședințe); 
12. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Bretean Dorel-
Ovidiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
Hunedoara – adoptat, atât pe articole, cât și în ansamblul său, cu 
unanimitate de voturi (31 - domnul consilier județean Mutulescu Marius 
lipsește temporar din sala de ședințe); 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 – 2023 – 
adoptat astfel: art.1 – 29 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Vasilescu Sorin 
Adrian); art.2 – 29 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Vasilescu Sorin 
Adrian); art.3 – 30 voturi pentru; art.4 – 29 voturi pentru, 1 vot împotrivă 
(Vasilescu Sorin Adrian); art.5 – 30 voturi pentru; art.6 – 30 voturi 
pentru; pe ansamblu – 29 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Vasilescu 
Sorin Adrian)  
    (domnul consilier județean Mutulescu Marius lipsește 
temporar din sala de ședințe, iar domnul consilier județean Antal Liviu 
Marius nu a participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2022 ale 
instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara – adoptat astfel: art.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – cu unanimitate de 
voturi (31); art.9 cu 30 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Vasilescu Sorin 
Adrian); art.10 cu unanimitate de voturi (31); art.11 – cu 17 voturi 
pentru și 14 abțineri (Toma Florian, Bărbulescu Mariana, Antal Liviu 
Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, Gherman Petre Lucian, Mutulescu 
Marius, Oprișa Ioan Florin, Șimon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, 
Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza Florin, Popescu Viorica,  
Vasilescu Sorin Adrian); art.12, 13, 14 – cu 17 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă (Vasilescu Sorin Adrian) și 13 abțineri (Toma Florian, 
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Bărbulescu Mariana, Antal Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, Gherman 
Petre Lucian, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Șimon Ionuț 
Lucian, Armean Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza 
Florin, Popescu Viorica); art.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 – cu unanimitate 
de voturi (31); în ansamblu cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă 
(Vasilescu Sorin Adrian) și 13 abțineri (Toma Florian, Bărbulescu 
Mariana, Antal Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, Gherman Petre 
Lucian, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Șimon Ionuț Lucian, 
Armean Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza Florin, 
Popescu Viorica); 
    Domnul consilier județean Gherman Petre Lucian a părăsit 
sala de ședințe, astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare 
este 31. 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 ale spitalelor 
publice de interes județean - adoptat, atât pe articole, cât și în 
ansamblul său cu unanimitate de voturi (30 – domnul consilier județean 
Mutulescu Marius lipsește temporar din sala de ședințe); 
16. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea 
exerciţiului bugetar  al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare 
prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020 – 
adoptat, atât pe articole, cât și în ansamblu, cu unanimitate de voturi 
(30 – domnul consilier județean Mutulescu Marius lipsește temporar din 
sala de ședințe); 
    După punctul 16 s-a adoptat proiectul de hotărâre cu 
numărul 29 : 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției anuale a 
Consiliului Județean Hunedoara către Asociația Salvital Hunedoara pe 
anul 2020 – adoptat astfel: art.1 – cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă 
(Mutulescu Marius) și 11 abțineri (Toma Florian, Bărbulescu Mariana, 
Antal Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, Popescu Valentin, Oprișa Ioan 
Florin, Șimon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae 
Simion, Popescu Viorica); art.2, art.3, art.4 și în ansamblu – cu 18 
voturi pentru, 1 vot împotrivă  (Mutulescu Marius) și 12 abțineri; (Toma 
Florian, Bărbulescu Mariana, Antal Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Popescu Valentin, Oprișa Ioan Florin, Șimon Ionuț Lucian, Armean 
Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza Florin, Popescu 
Viorica); 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru 
anul bugetar 2020 – adoptat, atât pe articole, cât și în ansamblul său, 
cu unanimitate de voturi (30 – domnul consilier județean Antal Liviu 
Marius nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar 
Judeţean Hunedoara în vederea finanţării şi organizării în comun a 
olimpiadelor și a concursurilor şcolare județene în anul 2020 – adoptat 
cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al 
Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în 
condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2020 – adoptat cu unanimitate 
de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru 
finanțările nerambursabile din bugetul propriu al județului a programelor 
și proiectelor  din domeniile cultură, inclusiv cultură scrisă,  sport, 
tineret, culte religioase, inițiate de asociații, fundații, unități de cult, 
precum și constituirea Comisiei de evaluare și selecție și a Comisiei de 
soluționare a contestațiilor – adoptat, atât pe articole, cât și în 
ansamblul său (30 – domnul consilier județean Șimon Ionuț Lucian 
lipsește temporar din sala de ședințe); 
21. 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 
semestrul II al anului școlar 2019 – 2020 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului 
constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL – adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
23. Proiect de hotărâre privind încetarea administrării Parcului de 
Afaceri Simeria de către Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a 
Județului Hunedoara (ADEH) – adoptat astfel: art.1 - cu 16 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă (Vasilescu Sorin Adrian și Mutulescu Marius) 
și 13 abțineri (Toma Florian, Bărbulescu Mariana, Antal Liviu Marius, 
Chirilă Ioan Nicolaie, Popescu Valentin, Oprișa Ioan Florin, Șimon Ionuț 
Lucian, Armean Lenuța Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza 
Florin, Popescu Viorica, Felciuc Eduard); art.2 – cu 17 voturi pentru 1 
vot împotrivă (Mutulescu Marius) și 13 abțineri (Toma Florian, 
Bărbulescu Mariana, Antal Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, Popescu 
Valentin, Oprișa Ioan Florin, Șimon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, 
Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza Florin, Popescu Viorica, 
Felciuc Eduard); în ansamblu – cu 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 
(Vasilescu Sorin Adrian și Mutulescu Marius) și 13 abțineri (Toma 
Florian, Bărbulescu Mariana, Antal Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Popescu Valentin, Oprișa Ioan Florin, Șimon Ionuț Lucian, Armean 
Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, Mârza Florin, Popescu 
Viorica, Felciuc Eduard); 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului 
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Județean Hunedoara pentru anul 2020 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
25. 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 (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2020 al SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani 
– adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său; 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin a părăsit sala 
de ședințe, astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare este 
30. 
27. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de 
onoare al județului Hunedoara” domnului Marian Boboc, scriitor și 
publicist – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și 
în ansamblul său; 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Reparații și modernizare a 
sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara situată în municipiul Deva, Bulevardul Iuliu Maniu nr.18” – 
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său; 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri județene aflate în administrarea 
Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020 – adoptat astfel: art.1 
– cu 18 voturi pentru, 11 voturi împotrivă (Toma Florian, Bărbulescu 
Mariana, Antal Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, Popescu Valentin,  
Șimon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Pârvan Ilie, Morar Nicolae Simion, 
Mârza Florin, Popescu Viorica) și o abținere (Mutulescu Marius); art.2. 
și în ansamblu – cu 18 voturi pentru și 12 voturi împotrivă (Toma 
Florian, Bărbulescu Mariana, Antal Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Popescu Valentin,  Șimon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Pârvan Ilie, 
Morar Nicolae Simion, Mârza Florin, Popescu Viorica, Mutulescu 
Marius). 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 

             CONSILIER, 
                                                                  Corina Mureșan 
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