
ROMANIA
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CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA ADMINISTRATIE 
PUBLICA LOCALA

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

din data de 18 decembrie 2015, orele 1100

  Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a 
întrunit în ședință ordinară în data de 18 decembrie 2015, orele 1100, 
în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.

La lucrările ședinței au participat  un număr de 30 
consilieri județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la 
ședință domnii consilieri județeni Pleșcan Dorina și Rus Ioan.
  Sedința a fost condusă de domnul David Adrian Nicolae –
președintele Consiliului Județean Hunedoara.
  Procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din data de 17 noiembrie 2015 a fost supus 
aprobării plenului și aprobat cu unanimitate de voturi (30).
  In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat 
prin Hotărârea nr.137/2008, s-a propus modificarea proiectului ordinii 
de zi astfel:
A.retragerea de pe ordinea de zi a trei proiecte de hotărâre:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara;
- Proiect de hotărâre  privind aprobarea  revizuirii documentației 
tehnico – economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul 
Palat Administrativ al Județului Hunedoara (amenajare sediu 
Bibliotecă Județeană ”Ovid Densușianu”- Deva în corpul B) al 
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Consiliului Județean Hunedoara;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico–
economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul ”
Reabilitare și modernizare Casa de Cultura Orăștie”.
B.completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Agenției 
de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara;
- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor 
măsuri pentru funcționarea Parcului de Afaceri – Simeria;
- Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare 
pentru proiectul proiectul „Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății 
Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din 
Municipiul Deva”, cod SMIS 1873 și aprobarea cheltuielilor necesare 
finalizării acestuia;
- Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare 
pentru proiectul „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în 
circuiturl turistic european a cetăților dacice din Munții Orăștiei”, cod 
SMIS 11570 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
- Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare 
pentru proiectul „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă 
Călan și pregătirea lui pentru noi activități”, cod SMIS 22288 și 
aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.
C. modificarea titlului proiectului de hotărâre de la punctul 17 astfel:
- Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului 
Județean Hunedoara în administrarea Consiliului Local al Orașului 
Aninoasa a drumului județean DJ 666B: DN66A(Iscroni) – Aninoasa, 
cuprins între km 0+000 și km 5+750.
  Ordinea de zi astfel modificată și completată a fost 
supusă votului plenului și aprobată cu 28 voturi pentru și 2 voturi 
împotrivă (Coltescu Marin și Staier Ioan Dumitru).
  Proiectele de hotărâre din ordinea de zi au fost supuse 
votului plenului și adoptate astfel:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, 
precum și altor taxe asimilate acestora, din competența Consiliului 
Județean Hunedoara aplicabile în anul fiscal 2016 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii 
consilieri Joițoiu Cosmin și Tolaș Liliana nu participă la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre); 
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• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2015 – adoptat cu unanimitate de voturi (25), atât pe articole, cât și 
în ansamblu (domnii consilieri Cazan Agripina Elena, Muțiu Florin, 
Petrui Ioan Dorin, Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre; domnul consilier Morar Nicolae Simion lipsește 
temporar din sala de ședințe);
• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale 
unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe 
articole, cât și în ansamblu doamna consilier Tolaș Liliana nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre; domnul consilier 
Morar Nicolae Simion lipsește temporar din sala de ședințe);
• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale 
spitalelor de interes județean – adoptat cu unanimitate de voturi (26), 
atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri Cazan Agripina 
Elena, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin nu participă la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre; domnul consilier Morar Nicolae Simion 
lipsește temporar din sala de ședințe);
• Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul 
IV al anului 2015 – adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe 
articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri Cazan Agripina Elena, 
Joițoiu Cosmin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Tolaș Liliana nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre; domnul consilier 
Morar Nicolae Simion lipsește temporar din sala de ședințe);
• Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara 
pentru trimestrul IV al anului 2015 – adoptat cu unanimitate de voturi 
(28), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri Joițoiu 
Cosmin și Morar Nicolae Simion lipsesc temporar din sala de 
ședințe);
• Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara –
adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în 
ansamblu (doamna consilier Cazan Agripina Elena nu participă la 
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adoptarea acestui proiect de hotărâre; domnii consilieri județeni 
Joițoiu Cosmin și Morar Nicolae Simion lipsesc temporar din sala de 
ședințe);
• Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport 
public județean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada 
01.01.2014 – 30.06.2019 – adoptat cu unanimitate de voturi (27), 
atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul vicepreședinte Gligor 
Dorin Oliviu și domnii consilieri Joițoiu Cosmin și Morar Nicolae 
Simion lipsesc tempăorar din sala de ședințe);
• Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara –
adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în 
ansamblu (domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu și domnul 
consilier Morar Nicolae Simion lipsesc temporar din sala de ședințe); 
• Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat cu unanimitate 
de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier 
Cazan Agripina Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre; domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu și domnul 
consilier Morar Nicolae Simion lipsesc temporar din sala de ședințe);  
• Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei 
Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea 
Proiectului  ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul 
Hunedoara“ – adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, 
cât și în ansamblu (domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu și 
domnii consilieri Morar Nicolae Simion și Turdeanu Radu Eugen 
lipsesc temporar din sala de ședințe);
• Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului-cadru al 
Caietului de sarcini al Serviciului de operare și administrare a 
Centrului integrat de management al deșeurilor (CMID) Bârcea Mare 
– adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în 
ansamblu (domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu și domnii 
consilieri Henți Iulian și Morar Nicolae Simion lipsesc temporar din 
sala de ședințe);
• Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 
aferent Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru 
implementarea Proiectului  ”Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Hunedoara“, cod SMIS – CSNR 49063 – adoptat 
cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblu 
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(domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu și domnul consilier Morar 
Nicolae Simion lipsesc temporar din sala de ședințe);
• Proiect de hotărâre  privind aprobarea Programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pentru perioada de 
iarnă 01.01.2016-15.03.2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (27), 
atât pe articole, cât și în ansamblu domnul vicepreședinte Gligor 
Dorin Oliviu și domnii consilieri Dămian Dana și Morar Nicolae 
Simion lipsesc temporar din sala de ședințe);
• Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Petroșani, prin Consiliul 
Local al Municipiului Petroșani, în vederea realizării în comun a 
obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 709F: DN 7A-Cabana Rusu-
Masivul Parâng, km 6+600-10+325” – adoptat cu unanimitate de 
voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul 
vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu și domnul consilier Morar Nicolae 
Simion lipsesc temporar din sala de ședințe);
• Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului 
Local al Orașului Aninoasa a tronsonului din drumul județean DJ 
666B: DN 66A (Iscroni)-Aninoasa, cuprins între km 0+000-2+875 –
adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în 
ansamblu domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu și domnul 
consilier Morar Nicolae Simion lipsesc temporar din sala de ședințe);
• Proiect de hotărâre privind certificarea suprafețelor rezultate din 
măsurători topografice, aferente obiectivelor de investiții ”
Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-Călan, tronson km 13+
150-22+841” și Culoarul Trafic Mures Nord : DN 7 (Gelmar)-Geoagiu 
Băi-Bobâlna-Rapoltu Mare-Uroi-Chimindia-Hărău-Barsau-Soimus-
Brănișca-Sarbi-DN 7(Ilia) – adoptat cu unanimitate de voturi (28), 
atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul vicepreședinte Gligor 
Dorin Oliviu și domnul consilier Morar Nicolae Simion lipsesc 
temporar din sala de ședințe);
• Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a 
circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe perioada 
iernii 2015 – 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe 
articole, cât și în ansamblu (domnul vicepreședinte Gligor Dorin 
Oliviu și domnul consilier Morar Nicolae Simion lipsesc temporar din 
sala de ședințe);
19.   Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara –
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adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în 
ansamblu (domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu și domnul 
consilier Morar Nicolae Simion lipsesc temporar din sala de ședințe; 
domnul consilier Joițoiu Cosmin nu participă la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre); 
20.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor 
măsuri pentru funcționarea Parcului de Afaceri Simeria – adoptat cu 
unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu 
(domnul vicepreședinte Gligor Dorin Oliviu și domnul consilier Morar 
Nicolae Simion lipsesc temporar din sala de ședințe; domnul consilier 
Joițoiu Cosmin nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 
21.    Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare 
pentru proiectul „Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, 
monument al naturii și istoric cu faloare turistică ridicată din 
Municipiul Deva”, cod SMIS 1873 și aprobarea cheltuielilor necesare 
finalizării acestuia – adoptat astfel: art.1 cu 25 voturi pentru, un vot 
împotrivă (Petrui Ioan Dorin) și 3 abțineri (Coltescu Marin, Hirghiduși 
Ion și Staier Ioan Dumitru), art.2, art.3 și în ansamblu cu 24 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă (Gaita Doru și Petrui Ioan Dorin) și 3 
abțineri (Coltescu Marin, Hirghiduși Ion și Staier Ioan Dumitru); 
(domnul consilier Morar Nicolae Simion lipsește temporar din sala de 
ședințe)
22.   Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare 
pentru proiectul „Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în 
circuitul turistic european a cetăților dacice din Munții Orăștiei”, cod 
SMIS 11570 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia –
adoptat cu 28 voturi pentru și 2 abțineri (Coltescu Marin și Staier Ioan 
Dumitru), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
23.   Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare 
pentru proiectul „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă 
Călan și pregătirea lui pentru noi actitivăți”, cod SMIS 22288 și 
aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia – adoptat cu 22 
voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Gaita Doru, Petrui Ioan Dorin și 
Staier Ioan Dumitru) și 5 abțineri (Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, 
Gligor Dorin Oliviu, Hirghiduși Ion și Muțiu Florin), atât pe articole, cât 
și în ansamblu .
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SECRETAR AL JUDETULUI,
Dumitru Sorin Stefoni

                  CONSILIER,
                                                       Corina Carmen 

Mureșan
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