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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit 
în ședință ordinară în data de 29 martie 2019, orele 1100, 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 Gherman Petre Lucian, Hirghiduși Ion, Hodor Petru 
și Popescu Valentin. 
    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 21 martie 2019. 
    In conformitate cu prevederile art.43 alin.1 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și ale art.50 alin.3 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat 
prin Hotărârea nr.102/2016, s-a propus  completarea ordinii de zi cu 
încă două proiecte de hotărâre. Ordinea de zi astfel completată a fost 
supusă la vot și aprobată cu unanimitate de voturi (28). 
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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 achiziționării de către 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a serviciilor juridice specializate, 
de asistență și reprezentare a intereselor în justiție – adoptat cu 
unanimitate de voturi (27 – doamna consilier judțean Suciu Ancuța 
Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre), atât pe 
articole, cât și în ansamblul său; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare 
pentru punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei – 
monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO – adoptat 
cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
3. Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului verbal de 
predare-primire a bunurilor de natura domeniului public realizate de 
către S.C. APA PROD S.A. Deva în urma finalizării Proiectului 
”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Hunedoara” – adoptat cu unanimitate de voturi (27 – domnul consilier 
județean Socaci Andrei nu participă la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
4. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor 
concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării  funcţiilor 
vacante de şef secţie la Secţia Obstetrică-Ginecologie, şef secţie la 
Secţia Ortopedie-Traumatologie şi şef secţie la Secţia Neurologie, din 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva - adoptat cu unanimitate 
de voturi (27 – doamna consilier judțean Stănescu Vetuța nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său; 
    S-a alăturat plenului domnul consilier județean Magheru 
Dan Adrian, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în 
continuare este 29. 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în 
comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de 
director medical 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 în ansamblul său prin vot secret, cu 
unanimitate de voturi (28 - doamna consilier județean Suciu Ancuța 
Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a 
membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara 
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în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică 
pentru ocuparea funcţiei de şef laborator la Laboratorul Analize 
Medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva: adoptat 
astfel: art.1 și art2 prin vot secret, conform proceselor verbale de 
numărare a voturilor, art.3 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi 
(29), art.4 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (28 – domnul 
consilier județean Magheru Dan Adrian nu participă la vot), iar în 
ansamblul său prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (29); 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului cu 
titlul: „VENUS – împreună pentru o viață în siguranță” – Cod proiect 
MySMIS 128038 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020, AP 4/PI 9.ii/OS 4.4 – adoptat cu unanimitate de voturi (29), 
atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe 
venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, în limita 
sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului 
județean pe anul 2019 – adoptat cu unanimitate de voturi (27 – domnii 
consilieri Bălănesc Doinița Maria și Felciuc Eduard nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său; 
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale și sumelor din cota de 18,5% din impozitul 
pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale, estimate pentru anii 2020 
– 2022 (20%) - adoptat cu unanimitate de voturi (27 – domnii consilieri 
Bălănesc Doinița Maria și Felciuc Eduard nu participă la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
10. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare în 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara a unui sector de drum 
comunal aparținând proprietății publice a Comunei Băcia care asigură 
accesul din DN 66 la CMID Bârcea Mare – adoptat cu unanimitate de 
voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare al 
imobilului ”fosta cazarmă militară dezafectată 5159 Pestișu Mare” – 
adoptat cu unanimitate de voturi (28 – domnul consilier județean 
Felciuc Eduard nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre), 
atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 
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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 – județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de 
investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel 
de proiecte POR/2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – adoptat cu unanimitate 
de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „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 – județul 
Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv 
specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel de proiecte 
POR/2017/8/ 8.1/8.1.A/1/7 regiuni, precum și a cheltuielilor legate de 
acest proiect – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, 
cât și în ansamblul său; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării portofoliului de 
proiecte din cadrul Planului de Dezvoltare a Județului Hunedoara 2014 
– 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.131/2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, 
cât și în ansamblul său; 
15. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul administrativ al Teatrului 
Dramatic I.D.Sîrbu Petroşani – adoptat astfel: art.1 prin vot deschis, cu 
unanimitate de voturi (29), art.2 prin vot secret, conform procesului 
verbal de numărare a voturilor, iar art.3, art.4 și în ansamblu prin vot 
deschis, cu unanimitate de voturi (28 – domnul consilier județean 
Magheru Dan Adrian a părăsit sala de ședințe, numărul consilierilor 
județeni prezenți în continuare fiind 28); 
16. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru 
obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 709F DN7A Cabana Rusu – 
Masivul Parâng, km.6+600 – km. 10+325” – adoptat cu unanimitate de 
voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării drumului de 
interes județean DJ 705G: DN7-Romos-Romoșel, km.0+000 – 12+290 
în drum de interes comunal cu indicativul DC48B:DN7-Romos-
Romoșel, km.0+000 – 12+290 și aprobarea trecerii acestuia din 
proprietatea publică a Județului Hunedoara în proprietatea publică a 
Comunei Romos – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe 
articole, cât și în ansamblul său; 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean 
Hunedoara cu Asociația Absolvenților, Părinților și Angajaților 
Colegiului Național de Informatică Traian Lalescu (Asociația APAC) din 
Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de 
interes public județean – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe 
articole, cât și în ansamblul său. 
 
 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Daniel Dan 

 
 

 
                        CONSILIER, 

                                                         Corina Carmen Mureșan 
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