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

28 februarie 2019, întocmită în conformitate cu prevederile art.10 
din Legea nr.52/2003

  Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit
în ședință ordinară în data de 28 februarie 2019, orele 900, în sala de
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.
  La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 28 consilieri
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnii
consilieri județeni Hirghiduși Ion și Hodor Petru.
  Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu,
președintele Consiliului Județean Hunedoara.
  A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (28)
procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean
Hunedoara din data de 15 februarie 2019.
  Proiectul  ordinii  de  zi  propus  a  fost  supus  la  vot  fără
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (28).
    Proiectele  de  hotărâre  înscrise  pe  ordinea  de  zi  au  fost
supuse votului plenului și adoptate astfel:
1. Proiect  de  hotărâre  privind  încetarea  înainte  de  termen  a
mandatului de consilier județean al domnului Ciodaru Iulian Dacian –
adoptat  cu  unanimitate  de  voturi  (28),  atât  pe  articole,  cât  și  în
ansamblu;
2. Proiect  de  hotărâre privind  validarea  mandatului  de  consilier
județean al domnului Petruș Adrian – adoptat cu unanimitate de voturi
(28), atât pe articole, cât și în ansamblu;
  După  depunerea  jurământului,  domnul  consilier  județean
Petruș Adrian participă la ședință cu drept de vot. De asemenea, s-a
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alăturat plenului domnul consilier județean Magheru Dan Adrian, astfel
încât numărul consilierilor prezenți este 30.
3. Proiect  de  hotărâre  privind  încetarea  înainte  de  termen  a
mandatului de consilier județean al domnului Hojda Ion – adoptat cu
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;
4. Proiect  de  hotărâre privind  validarea  mandatului  de  consilier
județean al domnului Socaci Andrei – adoptat cu unanimitate de voturi
(30), atât pe articole, cât și în ansamblu;
  După  depunerea  jurământului,  domnul  consilier  județean
Socaci Andrei participă la ședință cu drept de vot, astfel încât numărul
consilierilor prezenți în continuare este 31.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de
funcții  ale  Teatrului  Dramatic  ”Ion D.  Sîrbu”  Petroșani  – adoptat  cu
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a 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 ansamblu;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului
de  funcții  ale  Unității  de  Asistență  Medico-Socială  Baia  de  Criș  -
adoptat  cu  unanimitate  de  voturi  (31),  atât  pe  articole,  cât  și  în
ansamblu;
8. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a dreptului
de  administrare  de  la  Ministerul  Culturii  și  Identității  Naționale  la
Consiliul  Județean  Hunedoara  asupra  unor  monumente  istorice
înscrise  în  Lista  patrimoniului  mondial  UNESCO  –  adoptat  cu
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;
9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  transmiterii  temporare
către  Consiliul  Local  al  Comunei  Râu  de  Mori  a  dreptului  de
administrare asupra drumului județean DJ 685, pe sectorul: km 7+858
Clopotiva - km 16+671 zona Rîu Mare şi asupra drumului județean DJ
686 D, pe sectorul:  km 0+000 Râu Mare -  km 1+055 Brazi – adoptat
cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;
10. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  membrului  titular  și  a
membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara
în  comisia  de  examinare  pentru  proba  scrisă,  practică  sau  clinică
pentru ocuparea postului vacant de șef secție II Pneumoftiziologie la
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad – adoptat astfel: art.1 și art.2 prin
vot  secret,  conform proceselor  verbale  de  numărare  a  voturilor,  iar
art.3 și art.4, precum și în ansamblu prin vot deschis, cu unanimitate
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de voturi (30 –  doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu a
participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre);
11. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  membrului  titular  și  a
membrului supleant, reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara
în  comisia  de  examinare  pentru  proba  scrisă,  practică  sau  clinică
pentru ocuparea posturilor vacante de șef secție chirurgie generală, șef
secție  obstetrică-ginecologie,  șef  secție  ortopedie-traumatologie,  șef
secție O.R.L.,  șef  secție neurologie,  șef  secție recuperare,  medicină
fizică  și  balneologie,  șef  secție  U.P.U.  S.M.U.R.D.  și  șef  centru  de
sănătate mintală adulți la Spitalul Județean de Urgență Deva – adoptat
astfel:  art.1  și  art.2  prin  vot  secret,  conform  proceselor  verbale  de
numărare a voturilor, iar art.3 și art.4, precum și în ansamblu prin vot
deschis,  cu  unanimitate  de  voturi  (29  –  doamna  consilier  județean
Stănescu  Vetuța  nu  a  participat  la  adoptarea  acestui  proiect  de
hotărâre, iar domnul consilier județean Rus Lucian Ioan a părăsit sala
de ședințe).

SECRETAR AL JUDETULUI,
Daniel Dan

                  CONSILIER,
                                                       Corina Carmen Mureșan
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