
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE  
PUBLICA LOCALA 
 
 
 
 
 
 

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

din data de 17 noiembrie 2015, orele 1100 

 

 

 

 

    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 17 noiembrie 2015, orele 1100, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 31 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. A lipsit de la ședință domnul 
consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae. 
    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 30 octombrie 2015 a fost supus aprobării 
plenului și aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    S-a propus completarea ordinii de zi publicate cu încă două 
proiecte de hotărâre: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor 
interne pe anul 2015; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea recificării și virărilor de credite 
în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului 
Județean de Urgență Deva. 

    Ordinea de zi astfel completată a fost supusă votului plenului și 
aprobată cu unanimitate de voturi (31). 
    Proiectele de hotărâre au fost supuse votului plenului și 
adoptate astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în 



ansamblu (domnii consilieri județeni Muțiu Florin și Petrui Ioan Dorin 
nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

2. 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 – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, 
cât și în ansamblu (domnii consilieri județeni Muțiu Florin, Petrui Ioan 
Dorin și Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre); 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 
cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a 
vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare 
locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanțare locală pe anul 2015 – adoptat cu 30 voturi pentru și o 
abținere (Muțiu Florin), 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, alocate județului 
Hunedoara prin Hotărârea Guvernului României nr.911/2015 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 

5. Proiect de hotărâre privind utilizarea de la bugetul Județului 
Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor 
desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2015 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

6. 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 (30), atât 
pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier județean Pleșcan 
Dorina nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului 
de Pneumoftiziologie Brad – adoptat cu unanimitate de voturi (31), 
atât pe articole, cât și în ansamblu; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu 
(doamna consilier județean Cazan Agripina Elena nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru 
personalul  Muzeului Civilizației Dacice și Romane – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu 



(doamna consilier județean Tolaș Liliana nu participă la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre); 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice pentru obiectivul Reparație instalație electrică și unele 
amenajări interioare la Galeriile de Artă (Forma) – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul 
consilier județean Prip Ioan lipsește temporar din sala de ședințe) ; 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara în Consiliul de Administrație al Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane Deva – adoptat astfel: art.1 prin vot 
deschis, cu unanimitate de voturi (30), art.2 prin vot secret, conform 
procesului verbal de numărare a voturilor, art.3,4 și 5 prin vot deschis, 
cu unanimitate de voturi (doamna consilier județean Tolaș Liliana nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor 
interne  pe anul 2015 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe 
articole, cât și în ansamblu;  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite 
în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (28), 
atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri județeni Cazan 
Agripina Elena, Muțiu Florin și Petrui Ioan Dorin nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre). 
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