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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 31 august 2015, orele 1400 

 

 

    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 31 august 2015, orele 1400, 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 domnii 
consilieri județeni: Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana, Rus Ioan, Stoica 
Raul și Staier Ioan Dumitru. 
    Sedința a fost condusă de domnul președinte David Adrian 
Nicolae. 
    Procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din data de 29 iulie 2015 a fost supus aprobării 
plenului și aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
  A fost propus, supus la vot și adoptat cu unanimitate de voturi 
(25) următorul proiect al ordinii de zi: 

1.         Proiect de hotărâre privind validarea  mandatului de consilier 
județean al domnului Bejinariu Valeriu adoptat cu unanimitate de 
voturi (26 – este prezent în continuare și domnul consilier Zvâncă 
Adrian), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

    In continuare, domnul consilier Bejinariu Valeriu participă la 
ședință cu drept de vot, numărul total al consilierilor prezenți fiind 27. 

2.         Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de 
Excelență sportivilor Răzvan Marcu și Simona Băncilă – adoptat cu 
unanimitate de voturi (27), atât pe articole,cât și în ansamblu; 

3.         Proiect  de  hotărâre privind constatarea pierderii calității de 
membru al Autorității Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara de 
către domnul Samoilescu Ioan Gabriel, precum și  validarea domnului 
Kiszely Fabius-Tiberiu ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine  
Publică Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 
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4.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și 
Acoperire a  Riscurilor al Județului Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

5.         Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și 
organigramei ale Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat cu 
25 voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin), atât pe articole, cât și în 
ansamblu (doamna consilier Cazan Agripina Elena nu a participat la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

6.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe 
anul 2015 – adoptat cu unanimitate de voturi (22), atât pe articole, cât 
și în ansamblu (domnii consilieri Cazan Agripina Elena, Joițoiu 
Cosmin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin și Tolaș Liliana nu au 
participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre) ; 

7.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 
2015 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara – aoptat cu unanimitate de vouri (24), atât pe 
articole, cât și ân ansamblu (domnii consilieri Cazan Agripina Elena, 
Joițoiu Cosmin și Tolaș Liliana nu au participat la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre); 

8.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2015 ale spitalelor de interes județean – adoptat cu unanimitate de 
voturi (24), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri 
Cazan Agripina Elena, Muțiu Florin și Petrui Ioan Dorin nu au 
participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

9.         Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Terra 
Dacica Aeterna, în vederea finanțării și realizării în comun a unei 
acțiuni de interes public intitulată „DACFEST – Sub semnul lupului 
2015, Ediția a VI-a” – adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 

10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Club 
Sportiv Comexim „R” Lupeni, în vederea finanțării și realizării în 
comun a unei acțiuni de interes public intitulată „HARD ENDURO 
LUPENI” – adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât 
și în ansamblu; 

11. 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 (26), atât 
pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier Pleșcan Dorina nu a 
participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 
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12. Proiect de hotărâre privind modificarea programului lucrărilor de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2015 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice pentru obiectivul „Reparație instalație electrică la Galeriile 
de Artă (Forma)” – adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Normelor procedurale 
interne privind realizarea achizițiilor directe de bunuri, servicii și 
lucrări la Consiliul Județean Hunedoara și la instituțiile subordonate 
acestuia” – adoptat cu unanimitate de voturi (25), atât pe articole, cât 
și în ansamblu (domnii consilieri Joițoiu Cosmin și Tolaș Liliana nu au 
participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre ; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării parcelei de 
teren aflate în proprietatea privată a Comunei Băcia, situată în 
extravilanul localității Băcia, înscrisă în CF 61467-UAT Băcia, în 
suprafață de 10.015 mp, categoria de folosință „drum” – adoptat cu 
unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui 
împrumut pentru cofinanțarea proiectului „Sistem de management 
integrat al deșeurilor în județul Hunedoara” – adoptat cu unanimitate 
de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile 
județene și comunale pe anul 2015 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

18. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Tenis Club Deva în 
vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public 
județean – MTB CORVIN MARATHON – adoptat cu unanimitate de 
voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu. 

 

 

 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Dumitru Sorin Stefoni 

 
 
 

                                      
         CONSILIER, 
        Corina Carmen Mureșan 
 



 4 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
Serviciul Administrație Publică,  
Relații Publice, ATOP 
Nr.__________/ 2015  
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 1 septembrie 2015, cu ocazia afișării minutei  

încheiate în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara  
din data de 31 august 2015 
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    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 31 august 2015. 
    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 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 


