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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 8 ianuarie 2016, orele 1100, în sala de ședințe a 
Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 29 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnii 
consilieri județeni Rus Ioan, Turdean Radu Eugen și Tolaș Liliana. 
    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 18 decembrie 2015 a fost supus aprobării 
plenului și aprobat cu unanimitate de voturi (29). 
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără modificări 
și a fost aprobat cu unanimitate de voturi (29).  
    Proiectele de hotărâre din ordinea de zi au fost supuse votului 
plenului și adoptate astfel: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 
2014 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la 
sfârșitul exercițiului bugetar 2015 – a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(20), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al 
anului 2015, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în 
anul 2016 – a fost adoptat cu unanimitate pe voturi (29), atât pe articole, 
cât și în ansamblu; 
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- 
teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 



adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 
cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a 
vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile 
contractate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.171/2015 cu modificările și 
completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2015 
pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, pentru susținerea programelor de 
dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare 
locală, pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017 – 2019 – a fost adoptat 
cu 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Rudeanu Mihail Nicolae) și 5 abțineri 
(Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, Gaita Doru, Hirghiduși Ion și Staier Ioan 
Dumitru), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării  pe  unități 
administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  
adăugată pentru drumurile județene și comunale, pe anul 2016 și estimările 
pentru anii 2017 – 2019 – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât 
pe articole, cât și în ansamblu. 
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