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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 27 august 2013, orele 1100 

 

 

    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 27 august 2013, orele 1100, în sala de ședințe a 
Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 27 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. 
  Au lipsit de la ședință domnul președinte Moloț Mircea Ioan și 
domnii consilieri județeni Botici Laurențiu, Costa Cosmin, Dămian Dana, 
Stănescu Vetuța, Stoica Rau .  
    Sedința a fost condusă de domnul vicepreședinte Balint Tiberiu. 
    Procesul verbal încheiat în ședința Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 26 iulie 2013 a fost supus aprobării plenului și 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
  A fost propus, supus la vot și adoptat cu unanimitate de voturi 
următorul proiect al ordinii de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor diplome de excelență – a fost 

adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean 
Hunedoara cu Asociația Părinților „Dr.Aurel Vlad” Orăștie, în vederea 
finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean - 
a fost adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 

3. Proiect de hotărâre pentru completarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al Județului Hunedoara - a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de colaborare 
încheiat între Consiliul Județean Hunedoara și Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București - a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara – 
a fost adoptat cu 23 voturi pentru și 4 abțineri, atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice pentru unele obiective ale Consiliului Județean Hunedoara - 
a fost adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2013 - a fost 
adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2013 - a fost 
adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale 
unor instituții publice din subordinea și finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara - a fost adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  și virărilor de credite 
în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor 
publice de interes județean - a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(27), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

11. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al Județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar 
al anului 2012, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare în anul 2013 - a fost adoptat cu unanimitate de voturi (27), 
atât pe articole, cât și în ansamblu; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții 
și a Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara – a fost adoptat astfel: 
art.1 cu 25 voturi pentru și 2 abțineri, art.2 cu 24 voturi pentru și 3 
abțineri, art.3 cu 24 voturi pentru și 3 abțineri, iar în ansamblu cu 23 
voturi pentru și 4 abțineri; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a  Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 
Hunedoara - a fost adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara - a 
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fost adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 

15. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor spații imobiliare din 
domeniul privat al Municipiului Deva și din administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Deva, în domeniul privat al Județului Hunedoara și 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara – a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi (27) pe articole, iar în ansamblu cu 26 voturi și o 
abținere; 

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin 
curse regulate speciale – a fost adoptat cu 26 voturi pentru și o abținere, 
atât pe articole, cât și în ansamblu; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la 
Procesul verbal de predare-primire a monumentului istoric 
Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte - a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.154/2013 - a fost adoptat cu unanimitate de voturi (26), 
atât pe articole, cât și în ansamblu; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea recificării bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 2013 al SC APA SERV VALEA JIULUI SA 
Petroșani, la care județul Hunedoara are calitatea de acționar unic sau 
majoritar - a fost adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, 
cât și în ansamblu; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Ansamblului Profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale Hunedoara - a fost adoptat cu unanimitate de voturi (26), 
atât pe articole, cât și în ansamblu. 

 
 
 
 
 

 
SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA,            INTOCMIT: 
              RELATII PUBLICE, ATOP,             CONSILIER, 
    Mihaela Stefan                    Corina Carmen Mureșan 
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PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 27 august 2013, cu ocazia afișării minutei  

încheiate în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara  
din data de 27 august  2013 

 
 
 

    In baza prevederilor art.10 din Legea nr.52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică locală, s-a procedat la 
afișarea minutei încheiate în ședința ordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara, care a avut loc în data de 27 august 2013. 
    Afișarea s-a făcut la panoul publicitar al instituției, precum și pe 
site-ul propriu al acesteia, la adresa www.cjhunedoara.ro. 
    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
CONSILIER, 

Corina Carmen Mureșan 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjhunedoara.ro/

