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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit 
în ședință ordinară în data de 31 august 2018, orele 1100, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 30 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnii 
consilieri județeni: Iovănescu Alin Cosmin și Oprișa Ioan Florin. 
    Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu, 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (30) 
procesul verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 10 august 2018. 
    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  
modificarea titlului proiectului de hotărâre de la punctul 18 și 
suplimentarea ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâre. 
    Intrucât s-a alăturat plenului și domnul consilier județean 
Magheru Dan Adrian, numărul consilierilor prezenți în continuare este 
31. 
    Ordinea de zi astfel modificată a fost supusă la vot și 
aprobată cu unanimitate de voturi (31). 
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    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea 
Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara a unui corp de 
imobil aparținând domeniului public al Județului Hunedoara – adoptat 
cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
2. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 
regulate speciale – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe 
articole, cât și în ansamblul său; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva - adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara - adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Artă Deva 
- adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său; 
     Domnul consilier județean Mutulescu Marius a părăsit sala 
de ședințe, astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare este 
30. 
6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.62/2017 privind stabilirea consumului lunar de 
combustibil pentru autoturismele și autospecialele din parcul auto al 
Consiliului Județean Hunedoara - adoptat cu unanimitate de voturi 
(30), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al județului Hunedoara, pe anul 2018, virările de credite bugetare, 
precum și modificarea programului de investiții anexă la buget - 
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și modificarea programului 
de investiții anexă la buget, ale unor instituții aflate în subordinea și 
finanțarea Consiliului Județean Hunedoara - adoptat cu unanimitate de 
voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
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9. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2018 - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât 
pe articole, cât și în ansamblul său; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și 
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în vederea finanțării și 
organizării în comun a Taberei de pregătire a olimpicilor naționali la 
chimie - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 
asociere între Județul Hunedoara – prin Consiliul Județean Hunedoara 
și Municipiul Hunedoara – prin Consiliul Local al Municipiului 
Hunedoara  pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții 
„Reabilitare Casa de Cultură din Municipiul Hunedoara” - adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
12. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea 
casării și valorificării unor mijloace fixe care aparțin domeniului public 
al Județului Hunedoara aflate în administrarea Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu - adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât 
pe articole, cât și în ansamblul său; 
13. Proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a doamnei 
Liliana Tolaș, manager al Muzeului Civilizației Dacice și Romane – 
adoptat astfel: art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de 
numărare a voturilor; art.2-7, cât și pe ansamblu, prin vot deschis, cu 
unanimitate de voturi (30); 
14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii  
Gimnaziale „Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2018 – 2019 – 
adoptat astfel: art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de 
numărare a voturilor; art.2 și 3, cât și pe ansamblu, prin vot deschis,  
cu unanimitate de voturi (30); 
15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului 
Județean Hunedoara în adunările generale a acționarilor/asociaților la 
societățile comerciale la care Județul Hunedoara este acționar sau 
asociat – adoptat astfel: art.1 alin.1 prin vot secret, conform procesului 
verbal de numărare a voturilor, iar alin.2 prin vot deschis, cu 
unanimitate de voturi (30); art.2 alin.1 prin vot secret, conform 
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procesului verbal de numărare a voturilor, iar alin.2 prin vot deschis, cu 
unanimitate de voturi (30); art.3 alin.1 prin vot secret, conform 
procesului verbal de numărare a voturilor, iar alin.2 prin vot deschis, cu 
unanimitate de voturi (30); art.4 prin vot deschis, cu unanimitate de 
voturi (30); pe ansamblu cu vot deschis, cu unanimitate de voturi (30); 
16. 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 de 
Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara” - adoptat cu unanimitate 
de voturi (29 – doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre), atât pe articole, cât 
și în ansamblul său;  
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor  de Intervenții 
(DALI) pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale paviment curte 
interioară a sediului Serviciului Județean de Ambulanță Deva” – 
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său;  
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 
Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare și 
dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de 
medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul 
ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva – județ 
Hunedoara” - adoptat cu unanimitate de voturi (29 – domnul consilier 
județean Magheru Dan Adrian nu participă la adoptarea acestui proiect 
de hotărâre), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici și a valorii 
cheltuielilor nefinanțate, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare 
Drumuri Judeţene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice şi 
promovarea patrimoniului economic şi cultural al judetului Hunedoara” 
– adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său; 
     Domnul consilier județean Magheru Dan Adrian a părăsit 
sala de ședințe, astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare 
este 29. 
20. Proiect de hotărâre privind transmiterea drumului județean DJ 760: 
DN 76 (Ribița) – Crișan, km.0+000 – 6+100 din proprietatea publică a 
Județului Hunedoara și administrarea Consiliului Județean Hunedoara 
în proprietatea publică a Comunei Ribița și administrarea Consiliului 
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Local al Comunei Ribița și declasificarea din drum județean în drum 
comunal – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și 
în ansamblul său; 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între 
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Serviciul de 
Ambulanță Hunedoara, în vederea finanțării și organizării în comun a 
Concursului Național de Echipaje de Ambulanță – adoptat cu 
unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblul său. 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Mariana Daniela Bîrsoan 

 
 
 
 
 
 

 
                        CONSILIER, 

                                                         Corina Carmen Mureșan 
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