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M I N U T A 
Ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara din 25 octombrie 2013, ora 

11,00 
 
 
 
  Consiliul Județean  Hunedoara a fost convocat prin Dispoziția Președintelui 
Consiliului Județean Hunedoara nr.343/2013 și s-a întrunit în ședință ordinară în data de 25 
octombrie 2013, ora 11,00 la sediul Consiliului Județean Hunedoara. 

    Sedința a fost condusă de domnul președinte Moloț Mircea Ioan. La 
ședință sunt prezenți: Balint Tiberiu Ioan, Rus Ioan – vicepreședinții Consiliului Județean 
Hunedoara; Bârea Vasile, Băbău Valeriu, Botici Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, 
Coltescu Marin, Costa Cosmin Cristian, Cristescu Costică, David Adrian Nicolae, Dămian 
Dana, Gaita Doru, Gligor Dorin Oliviu, Henți Iulian Cosmin, Hirghiduși Ion, Ivănuș Nicolae, 
Lazăr Danil, Morar Nicolae Simion, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, Pleșcan Dorina, 
Prip Ioan,  Rudeanu Mihail Nicolae, Muțiu Florin, Stănescu Vetuța, Stoica Raul, Ștaier Ioan 
Dumitru, Toma Florian, Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana,  Zvîncă Adrian – consilieri 
județeni; Dan Daniel – secretarul județului Hunedoara. Lipsește motivat de la ședință 
doamna consilier județean Dobrei Lidia. 
 Procesul-verbal încheiat în ședința Consilului Județean Hunedoara, care a avut loc 
în data de 27 septembrie 2013, a fost supus aprobării plenului și a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
 Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele proiecte de hotărâre: 
1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului 
public al Județului Hunedoara – a fost aprobat atât pe articole cât și pe ansamblu cu 
unanimitate de voturi (31); (In sală a venit și domnul consilier județean Costa Cosmin 
Cristian) 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui spațiu imobiliar din domeniul 
public al Județului Hunedoara și din administrarea Consiliului Județean Hunedoara, în 
domeniul public al Municipiului Deva și în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Deva – a fost aprobat atât pe articole cât și pe ansamblu cu unanimitate de voturi (32); 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea caracteristicilor și a încadrării unui sector de 
drum public din județul Hunedoara – a fost aprobat atât pe articole cât și pe ansamblu cu 
unanimitate de voturi (32); 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru 
unele obiective ale Consiliului Județean Hunedoara – a fost aprobat atât pe articole cât și 
pe ansamblu cu unanimitate de voturi (32); 



5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara – a fost aprobat atât pe articole cât și pe 
ansamblu cu unanimitate de voturi (32); 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de 
Urgență Deva – a fost aprobat atât pe articole cât și pe ansamblu cu unanimitate de voturi 
(31); la acest proiect de hotărâre doamna consilier județean Stănescu Vetuța nu a participat 
la vot; 
7. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în 
autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și 
dezvoltare pentru trimestrul III al anului 2013 – a fost aprobat atât pe articole cât și pe 
ansamblu cu unanimitate de voturi (31); la acest proiect de hotărâre doamna consilier 
județean Stănescu Vetuța și doamna consilier județean Tolaș Liliana nu au participat la vot; 
8. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor 
externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul III 2013 – a fost aprobat 
atât pe articole cât și pe ansamblu cu unanimitate de voturi (32); 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului propriu 
al Județului Hunedoara pe anul 2013– a fost aprobat atât pe articole cât și pe ansamblu cu 
unanimitate de voturi (32); 
10. 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 aprobat atât pe articole 
cât și pe ansamblu cu unanimitate de voturi (31); la acest proiect de hotărâre doamna 
consilier județean Tolaș Liliana nu a participat la vot; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor publice de interes 
județean – a fost aprobat atât pe articole cât și pe ansamblu cu unanimitate de voturi (31); 
la acest proiect de hotărâre doamna consilier județean Stănescu Vetuța și doamna consilier 
județean Tolaș Liliana nu au participat la vot; 
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale – a fost 
aprobat atât pe articole cât și pe ansamblu cu unanimitate de voturi (32); 
13. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru stabilirea și evaluarea 
terenurilor aflate în patrimoniul SC „Transilvania” SA Deva– a fost aprobat atât pe articole 
cât și pe ansamblu cu unanimitate de voturi (32); 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și elaborării documentațiilor 
tehnico-economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, faza studiu 
de fezabilitate – a fost aprobat atât pe articole cât și pe ansamblu cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 
 
 

SEF SERVICIU, 
Mihaela Stefan 

 
 

 


