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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 9 decembrie 2016, orele 900, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 32 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită.  
    Sedința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    Procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 29 noiembrie 
2016 a fost aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    In conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat 
prin Hotărârea nr.102/2016, s-a propus și aprobat cu unanimitate de 
voturi (32) completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, 

prin Consiliul Județean Hunedoara cu Uniunea Artiștilor Interpreți de 
Folclor Muzical din România în vederea realizării în comun a unui 
proiect de interes public județean; 

- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului 
Hunedoara în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Vest pentru managementul situațiilor de urgență - 
,,ADIVEST”. 
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    Proiectele de hotărâre din ordinea de zi au fost supuse votului 
plenului și adoptate astfel: 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2016 – adoptat 
cu unanimitate de votui (32), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unor instituții 
publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara 
2016 – adoptat cu unanimitate de votui (32), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de 
interes județean 2016 – adoptat cu unanimitate de votui (32), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 
- Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- 
teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată 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 2016 – adoptat cu unanimitate 
de votui (31 – doamna consilier Bălănesc Doinița-Maria nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.7/2016 privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul 
bugetar 2016 2016 – adoptat cu unanimitate de votui (32), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuției anuale a 
Consiliului Județean Hunedoara către Asociația Salvital Hunedoara 
începând cu data de 1 ianuarie 2017 2016 – adoptat cu unanimitate de 
votui (32), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
- Proiect de hotărâre privind însușirea Protocoalelor de predare-primire a 
investițiilor ”Extinderea Stației de epurare a apei Dănuțoni, Valea Jiului” și 
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”Reabilitarea Stației de tratare Valea de Pești și a Captării Lazărul” 2016 
– adoptat cu unanimitate de votui (32), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara cu Crucea Roșie Română, Filiala 
Județului Hunedoara în vederea realizării în comun a unui proiect de 
interes public județean 2016 – adoptat cu unanimitate de votui (32), atât 
pe articole, cât și în ansamblu; 
- Proiect de hotărâre privind  modificarea  Programului de lucrări de  
întreţinere şi reparaţii  drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2016 2016 – 
adoptat cu unanimitate de votui (32), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara cu Uniunea Artiștilor Interpreți de 
Folclor Muzical din România în vederea realizării în comun a unui proiect 
de interes public județean 2016 – adoptat cu unanimitate de votui (32), 
atât pe articole, cât și în ansamblu; 
- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului 
Hunedoara în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Vest pentru managementul situațiilor de urgență - 
,,ADIVEST” adoptat astfel: art.1 și 2 prin vot secret, conform proceselor 
verbale de numărare a voturilor, iar art.3 și 4 prin vit deschis, cu 
unanimitate de voturi (28 – domnii consilieri Bejinariu Valegiu, Gligor 
Dorin Oliviu, Magheru Dan Adrian și Simon Ionuț Lucian au părăsit sala 
de ședințe). 
 
 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Dumitru Sorin Stefoni 

 
 

 
 

 
                        CONSILIER, 

                                                         Corina Carmen Mureșan 
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