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

din data de 27 aprilie 2018

  Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit 
în ședință ordinară în data de 27 aprilie 2018, orele 1100, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.

La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 31 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnul 
președinte Bobora Mircea Flaviu și doamna consilier Popescu Viorica.
  Sedința a fost condusă de domnul Andronache Daniel 
Costel, vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara.
  A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (31) 
procesul verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 23 aprilie 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 cinci proiecte de hotărâre.
  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:
• Proiect de hotărâre privind acordarea unei Diplome de excelență –
adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
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ansamblu; 
• Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări 
nerambursabile pentru anul 2018 - adoptat astfel: art.1 și art.2 cu 17 
voturi pentru, 10 voturi împotrivă (Toma Florian, Stănescu Vetuța, Antal 
Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, Gherman Petre Lucian, Mutulescu 
Marius, Mârza Florin, Magheru Dan Adrian, Frânc Oana Elisabeta, 
Simon Ionuț Lucian) și 1 abținere (Popescu Valentin); art.3 și în 
ansamblu cu 17 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Toma Florian, 
Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, Gherman 
Petre Lucian, Popescu Valentin, Mutulescu Marius, Mârza Florin, 
Magheru Dan Adrian, Frânc Oana Elisabeta, Simon Ionuț Lucian) 
(domnii consilieri Armean Lenuța, Vlad Ovidiu și Oprișa Ioan Florin nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre)
• Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra situaţiei 
gestionării bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie  
2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
• Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor 
aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe 
secţiunea de funcţionare și dezvoltare pe trimestrul I 2018 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
• Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuţiei bugetului 
împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul 
I 2018 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
bugetare în cadrul  bugetului de venituri şi cheltuieli al Bibliotecii 
Județene “Ovid Densușianu“ Hunedoara - Deva, pe anul 2018 – adoptat 
cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;
• Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2018 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani 
– adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
• Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din 
domeniul public al județului Hunedoara în domeniul public al 
Municipiului Orăștie; 
• 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; 
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• Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul 
Rădoane Alin Cătălin și validarea domnului Lazăr Ioan – adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
• Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara 
prin Consiliul Județean Hunedoara cu Universitatea ”Politehnica” din 
Timișoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara în vederea realizării în 
comun a unui proiect de interes județean – adoptat cu unanimitate de 
voturi (30 – domnul consilier județean Gherman Petre Lucian nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre), atât pe articole, cât 
și în ansamblu; 
• Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a 
circulației rutiere pe drumul județean DJ 685 pe tronsonul amonte Baraj 
Gura Apelor de la km.33+290 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), 
atât pe articole, cât și în ansamblu;  
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde 
de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan –
Lupeni – Uricani GREEN LINE Valea Jiului” – adoptat cu unanimitate de 
voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2018 – adoptat cu unanimitate de voturi (30 
– domnul consilier Oprișa Ioan Florin a părăsit sala de ședințe), 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 (29 – a părăsit sala de ședințe 
și domnul consilier Felciuc Eduard), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva, modificarea 
programului de investiții anexă la buget, precum  și virările de credite 
bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, pe anul 2018 – adoptat 
cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu;
17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.180/2017 privind aprobarea înființării și a 
componenței, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare 
ale Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu;
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între 
U.A.T. Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie si  
U.A.T. Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în 
vederea promovării și implementării în comun a  proiectului  
„Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură ”Alexandru Grozuță” din 
municipiul Orăștie, transformarea acesteia în centru cultural 
multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăștie” –
adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;
19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentatiei tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură 
„Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în 
centru cultural multifuncțional”din cadrul Proiectului „Reabilitarea și 
modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul 
Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și 
reabilitarea străzii Dacilor din Municipiul Orăștie” – adoptat cu 
unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu;
20. Proiect de hotărâre privind   aprobarea documentatiei tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii „Reabilitare și modernizare strada Dacilor din 
municipiul Orăștie, județul Hunedoara” din cadrul Proiectului 
„Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din 
municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural 
multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor din Municipiul Orăștie” –
adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general centralizat 
pentru proiectul: „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură 
„Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și transformarea acesteia în 
centru cultural multifuncțional; reabilitarea și modernizarea strada 
Dacilor din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara” – adoptat cu 
unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu.

PENTRU SECRETARUL JUDETULUI
SEF SERVICIU JURIDIC,
Mariana Daniela Bîrsoan
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                  CONSILIER,
                                                       Corina Carmen Mureșan
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