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

din data de 30 iunie 2020, întocmită în conformitate cu  
prevederile art.10 din Legea nr.52/2003 

 

 

    În conformitate cu prevederile art.178 alin.1 și art.179 alin.2 
lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr.177/2020, Consiliul 
Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în ședință ordinară, 
în sistem de videoconferință, în data de 30 iunie 2020, orele 1100. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 33 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. 
  Ședința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu, 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (33) 
procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 12 iunie 2020. 
    In conformitate cu prevederile art.135 alin.6 și alin.8 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, s-a propus retragerea de pe ordinea de zi a unui proiect 
de hotărâre, precum și suplimentarea acesteia cu încă cinci proiecte de 
hotărâre. Ordinea de zi astfel modificată a fost adoptată cu unanimitate 
de voturi (33). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
   1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din 
domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al 
Municipiului Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 
    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Lift exterior la Sanatoriul 



2 
 

de Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara” – adoptat cu 
unanimitate de voturi (33); 
    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii devizului 
general pentru obiectivul de investiții  „Reamenajare spațiu expozițional 
la Galeriile de Arta FORMA Deva” – adoptat cu unanimitate de voturi 
(33); 
    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 
    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării 
devizului general pentru obiectivul de investiții: „Modernizare Centrul de 
Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa” – adoptat cu unanimitate de voturi 
(33); 
    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării a două 
imobile-terenuri aparținând domeniului public al Județului Hunedoara – 
adoptat cu unanimitate de voturi (33); 
    7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  
bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență 
Deva,  virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al 
bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la 
buget, pe anul 2020 – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 
    8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei 
economico-militare a Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de 
voturi (33); 
    9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva – adoptat cu 
unanimitate de voturi (33); 
    10. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal 
de constatare a nerealizării investiţiilor pe terenul aferent imobilului 
fosta Cazarma militară 5159 Peștișu Mare – adoptat cu unanimitate de 
voturi (33); 
    11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării 
bugetului propriu al Județului Hunedoara  pe anul 2020 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (33); 
    12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (32 – 
domnul consilier județean Mutulescu Marius nu a participat la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre); 
    13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 
contract de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului 
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Lupeni, pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții 
„Modernizare și reabilitare drumuri, alei și parcări, Municipiul Lupeni – 
Zona 5” , în vederea îmbunătățirii accesului la obiectivul turistic de 
interes județean Stațiunea Straja – adoptat cu unanimitate de voturi 
(33); 
    14. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare 
temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unor 
sectoare de drum aparținând proprietății publice a Orașului Călan – 
adoptat cu unanimitate de voturi (33). 
 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 

 
 
 
 

             CONSILIER, 
                                                                  Corina Mureșan 

 


