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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 12 decembrie 2014, orele 1100, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 26 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit motivat domnul consilieri 
județeni: Costa Cosmin Cristian, Gaita Doru, Rus Ioan, Staier Ioan Dumitru. 
    Sedința a fost condusă de domnul vicepreședinte Gligor Dorin 
Oliviu. 
    Procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din data de 28 noiembrie 2014 a fost supus aprobării 
plenului și aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
  A fost propus, supus la vot și adoptat cu unanimitate de voturi 
următorul proiect al ordinii de zi: 

1.          Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad – adoptat cu unanimitate de 
voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

2.          Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Bibliotecii Județene „Ovid Densușianu” Deva – adoptat cu 
unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

3.          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2014 – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 

4.          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale 
unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 



5.          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale 
spitalelor de interes județean – adoptat cu unanimitate de voturi (25), 
atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier județean 
Stănescu Vetuța nu participă la vot); 

6.          Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul 
IV al anului 2014 – adoptat cu unanimitate de voturi (23), atât pe 
articole, cât și în ansamblu (doamnele consilieri județeni Cazan 
Agripina, Stănescu Vetuța și Tolaș Liliana nu participă la vot); 

7.          Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, 
cât și în ansamblu; 

8.          Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de 
investiții, dotări și surse de finanțare cuprins în bugetul de venituri și 
cheltuieli pe anul 2014 al SC APASERV Valea Jiului – adoptat astfel: 
art.1 cu 22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și o abținere; art.2 cu 21 
voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 2 abțineri; în ansamblu cu 21 voturi 
pentru, 3 voturi împotrivă și 2 abțineri; 

9.          Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru un obiectiv de investiții al Consiliului Judțean 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, 
cât și în ansamblu; 

10.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.38/2014 privind stabilirea prețurilor medii ale 
produselor agricole pe anul 2014 – adoptat cu unanimitate de voturi 
(26), atât pe articole, cât și în ansamblu. 
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