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M I N U T A 
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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 29 august 2014, orele 1100, în sala de ședințe a 
Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 30 consilieri 
județeni, la care se adaugă președintele consiliului județean,  ședința fiind 
legal constituită. A lipsit motivat doamna consilier Dămian Dana. 
    Sedința a fost condusă de domnul președinte Moloț Mircea 
Ioan. 
    Procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din data de 25 iulie 2014 a fost supus aprobării 
plenului și aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
  A fost propus, supus la vot și adoptat cu unanimitate de voturi 
următorul proiect al ordinii de zi: 

1.         Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Accesul la o 
viață decentă prin înființarea a 6 centre de îngrijire paleativă și la 
domiciliu în județele Hunedoara și Alba„ și a cheltuielilor legate de 
proiect din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 – adoptat cu unanimitate de voturi 
(31), atât pe articole, cât și în ansamblu. 

2.           Proiect de hotărâre privind consemnarea sumelor individuale 
reprezentând plata despăgubirilor la dispoziția proprietarilor de 
imobile afectați de exproprierea pentru cauză de utilitate publică 
necesară realizării obiectivului de interes județean „Reabilitare 
conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a 
localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva – adoptat cu unanimitate 
de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu. 



3.           Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 
Județului Hunedoara în domeniul privat al Județului Hunedoara a 
unor mijloace fixe aflate în administrarea SC APASERV Valea Jiului 
SA Petroșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 
acestora – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât 
și în ansamblu. 

4.           Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Universitatea din Petroșani, în 
vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public 
– adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblu. 

5.          Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și 
Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu. 

6.          Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice pentru unele obiective ale consiliului județean – adoptat 
cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu. 

7.          Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării 
documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții al 
consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate – adoptat cu 
unanimitate de voturi (31) atât pe articole, cât și în ansamblu. 

8.          Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui tronson 
de drum de interes județean din județul Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu. 

9.          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 
2014 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblu. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituţii publice aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara – adoptat 
cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu. 

11. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblu. 

12. 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 
ansamblu. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara – 



adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblu. 

14. Proiect de hotărâre privind numirea în funcția publică de 
conducere de șef serviciu al Camerei Agricole Județene Hunedoara – 
adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblu. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în 
cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Sanatoriului 
de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat cu unanimitate de voturi 
(31), atât pe articole, cât și în ansamblu. 

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea serviciului de transport 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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