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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 iulie 2013, orele 1100 

 

 

    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 36 iulie 2013, orele 1100, în sala de ședințe a 
Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 31 consilieri 
județeni, număr ce se completează cu președintele consiliului județean, 
ședința fiind legal constituită. 
  A lipsit de la ședință domnul consilier județean Rudeanu Mihail 
Nicolae.  
    Sedința a fost condusă de domnul Mircea Ioan Moloț, 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    Procesul verbal încheiat în ședința Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 28 iunie 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: 
    Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de 
excelență –  a fost adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, 
cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.141/2011 privind aprobarea proiectului 
”Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan și 
pregătirea lui pentru noi activități” și a cheltuielilor legate de proiect din 
cadrul programului operațional Regional 2007 – 2013” – a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Comuna Orăștioara de 
Sus, prin Consiliul Local al Comunei Orăștioara de Sus, în vederea 
realizării în comun a unui obiectiv de interes public - a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
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    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Patrimonium 
Orăștie, în vederea finanțării și realizării în comun a unui proiect de interes 
public județean - a fost adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe 
articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotătâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean 
Hunedoara – a fost adoptat cu 25 voturi pentru și 7 abțineri (Muțiu Florin, 
Petrui Ioan Dorin, Gligor Dorin Oliviu, Toma Florian, Botici Ovidiu 
Laurențiu, Dămian Dana, Oprișa Ioan Florin), atât pe articole, cât și pe 
ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean 
Hunedoara – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, 
cât și pe 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 II 2013 – s-a adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și pe ansamblu (doamnele 
consilier Stănescu Vetuța și Tolaș Liliana nu au participat la vot); 
    Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuţiei 
bugetului împrumuturilor externe şi interne ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara pe trimestrul II 2013 – a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32), atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
    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 (32), atât pe articole, cât și pe 
ansamblu; 
    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 (31), atât pe articole, 
cât și pe ansamblu (doamna consilier Tolaș Liliana nu a participat la vot); 
    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 (31), atât pe articole, cât și pe ansamblu (doamna consilier Stănescu 
Vetuța nu a participat la vot); 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și 
Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara – a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de 
serviciu al directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
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Protecția Copilului Hunedoara – a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32); 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului 
de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara 
și ale unor instituții din subordinea Consiliului Județean Hunedoara – a fost 
adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și pe ansamblu 
(doamna consilier Tolaș Liliana nu a participat la vot); 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului 
de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, 
cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului 
de funcții ale Unității Medico-Sociale Baia de Criș - a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului 
de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva – a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și pe ansamblu (doamna 
consilier Stănescu Vetuța nu a participat la vot); 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului 
de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad – a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului 
de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu – a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva – 
a fost adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și pe 
ansamblu (doamna consilier Tolaș Liliana nu a participat la vot); 
    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 unanimitate de voturi (32), atât 
pe articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.229/2012 – a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32), atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului de poziție 
privind implementarea proiectului „Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Hunedoara” – a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30), atât pe articole, cât și pe ansamblu (domnul vicepreședinte Rus Ioan 
și domnul consilier Prip Ioan nu au participat la vot); 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării 
documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de 
conservare, restaurare la amfiteatrul şi forul din cadrul sitului arheologic 
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Ulpia Traiana Sarmizegetusa” la faza documentaţie avizare lucrări 
intervenţii – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât 
și pe ansamblu (domana consilier Tolaș Liliana  nu a participat la vot); 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Contract de comodat 
încheiat între Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Consiliul Județean 
Hunedoara – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, 
cât și pe ansamblu; 
     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 (32), atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2013 – a 
fost adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și pe 
ansamblu. 
 
 
 
SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA,     INTOCMIT: 
              RELATII PUBLICE, ATOP,      CONSILIER, 
      Mihaela Stefan   Corina Carmen Mureșan 
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