
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA ADMINISTRATIE 
PUBLICA LOCALA

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

31 mai 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  31 mai  2019,  orele  1100,  în  sala  de
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.
  La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 31 consilieri
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnii
consilieri județeni Antal Liviu Marius și Socaci Andrei.
  Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu,
președintele Consiliului Județean Hunedoara.
  A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (31)
procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean
Hunedoara din data de 10 mai 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 patru proiecte de hotărâre. Ordinea de zi astfel completată a fost
supusă la vot și aprobată cu unanimitate de voturi (31).  
  Proiectele  de  hotărâre  înscrise  pe  ordinea  de  zi  au  fost
supuse votului plenului și adoptate astfel:
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra
situației  gestionării  bunurilor  Consiliului  Județean  Hunedoara  la  31
decembrie  2018  –  adoptat  cu  unanimitate  de  voturi  (31),  atât  pe
articole, cât și în ansamblul său;
  2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contului  de
execuţie  al  bugetului  propriu  al  judeţului  Hunedoara  şi  a  situaţiilor
financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean
Hunedoara şi  instituţiilor  publice  aflate  în  finanţarea acestuia,  la  31
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decembrie  2018  –  adoptat  cu  unanimitate  de  voturi  (31),  atât  pe
articole, cât și în ansamblul său;
  3.  Proiect  de hotărâre pentru completarea Anexei nr.3 la
Hotărârea  Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.316/2018  privind
aprobarea nivelului taxelor și  tarifelor,  precum și altor taxe asimilate
acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara aplicabile în
anul  fiscal  2019  -  adoptat  cu  unanimitate  de  voturi  (30  –  doamna
consilier  județean  Suciu  Ancuța  Elena  nu  participă  la  adoptarea
acestui proiect de hotărâre), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  de
venituri și cheltuieli pe anul 2019 la SC PARC INDUSTRIAL CALAN
SRL - adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în
ansamblul său;
  5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetului  propriu  al  Județului  Hunedoara  pe  anul  2019,  precum  și
modificarea  programului  de  investiții,  anexă  la  buget  -  adoptat  cu
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  6. Proiect de hotărâre privind apobarea rectificării bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului Civilizației Dacice și
Romane Deva, precum și modificarea programului de investiții, anexă
la buget - adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și
în ansamblul său;
  7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli  al Sanatoriului de Pneumoftiziologie
Geoagiu pe anul 2019 și modificarea programului de investiții, anexă la
buget - adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în
ansamblul său;
  8. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual
al  bugetului  propriu  al  judeţului  Hunedoara  rezultat  la  închiderea
exerciţiului bugetar  al anului 2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor
secţiunii  de  dezvoltare  prevăzute  în  bugetul  propriu  al  județului
Hunedoara pe anul 2019 - adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât
pe articole, cât și în ansamblul său;
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor
de  ajutor  social/burse  medicale  elevilor  care  frecventează  cursurile
instituțiilor  de  învățământ  special  finanțate  de  Consiliul  Județean
Hunedoara pentru semestrul II al anului școlar 2018 – 2019 - adoptat
cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  10.  Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Județean  Hunedoara  în  Consiliul  de
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administrație al Bibliotecii Județene Ovid Densușianu Hunedoara-Deva
-  adoptat după cum urmează: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de
voturi  (31),  art.2  prin  vot  secret,  conform  procesului  verbal  de
numărare a voturilor, art.3 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi
(31), iar în ansamblu prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (28 –
domnii consilieri județeni Frânc Oana Elisabeta, Simon Ionuț Lucian și
Suciu Ancuța Elena lipsesc temporar din sala de ședințe);
  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții
al Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani - adoptat cu unanimitate
de voturi (30 – doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena lipsește
temporar din sala de ședințe), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  12.  Proiect  de hotărâre  privind darea în folosință  cu titlu
gratuit a unui spațiu imobiliar aparținând domeniului public al Județului
Hunedoara, în vederea desfășurării activităților specifice ale Biroului de
Inspecție  Teritorială  Hunedoara  al  Consiliului  Național  al
Audiovizualului - adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole,
cât și în ansamblul său;
  13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Metodologiei de
atribuire  a  spațiilor  destinate  închirierii  în  clădirile  și  platformele
expoziționale  realizate  prin  Proiectul  ”Parc  de  Afaceri  Simeria”  -
adoptat  cu  unanimitate  de  voturi  (31),  atât  pe  articole,  cât  și  în
ansamblul său;
  14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea
procedurii  de  selecție  a  rezidenților  din  Parcul  Industrial  Călan  -
adoptat  cu  unanimitate  de  voturi  (31),  atât  pe  articole,  cât  și  în
ansamblul său;
  15.  Proiect  de  hotărâre  privind  retragerea  UAT-  Județul
Hunedoara  din  Asociația  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”Serviciul
județean  pentru  ocrotirea  animalelor  fără  stăpân”  -  adoptat  cu
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  16.  Proiect  de  hotărâre  privind  abrogarea  Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.64/2019 privind stabilirea modului
de administrare a imobilului fostă cazarmă militară dezafectată 5159
Pestișu Mare - adoptat cu unanimitate de voturi (30 – domnul consilier
județean Felciuc Eduard nu participă la adoptarea acestui proiect de
hotărâre), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  17.  Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  valorii  de
inventar  a  unor  drumuri  județene  aparținând  domeniului  public  al
Județului Hunedoara - adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe
articole, cât și în ansamblul său;
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  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:  ”Amenajare
magazie materiale sanitare la parter corp Completare secții spitalizare
–  Spitalul  Județean de  Urgență  Deva”  -  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:  ”Amenajare
spațiu  USTACC  și  dotare  cu  sistem  de  monitorizare  –  Secția  de
cardiologie  –  Spitalul  Județean  de  Urgență  Deva”  -  adoptat  cu
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:  ”Asigurare
rezervă de apă – Spitalul  Județean de Urgență Deva”  -  adoptat  cu
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  21. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:  ”R.K. Bloc de
locuințe pentru transformare în spații administrative – Spitalul Județean
de  Urgență  Deva”  -  adoptat  cu  unanimitate  de  voturi  (31),  atât  pe
articole, cât și în ansamblul său;
  22. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:”Construcție nouă
pe amplasamentul Pavilioanelor C, D și E în cadrul Centrului Militar
Județean Hunedoara” adoptat cu unanimitate de voturi (30 – domnul
consilier județean Vlad Ovidiu lipsește temporar din sala de ședințe),
atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  23. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Casa
de  cultură,  municipiul  Hunedoara,  județul  Hunedoara”  -  adoptat  cu
unanimitate de voturi  (30 – domnul consilier județean Magheru Dan
Adrian lipsește temporar din sala de ședințe), atât pe articole, cât și în
ansamblul său; 
  Domnii consilieri județeni Mârza Florin și Stănescu Vetuța
au părăsit sala de ședințe, astfel încât numărul consilierilor prezenți în
continuare este 29.
  24. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:  ”Reparații
exterioare teatru și execuția rampelor pentru persoane cu dizabilități la
Teatrul  Dramatic  I.D.Sîrbu  din  municipiul  Petroșani”  -  adoptat  cu
unanimitate de voturi  (28 – domnul consilier județean Magheru Dan
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Adrian lipsește temporar din sala de ședințe), atât pe articole, cât și în
ansamblul său;
  25.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor
tehnico-economici  și  a  documentației  tehnico-economice  pentru
obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă potabilă zona turistică Pasul
Vîlcan”  și  aprobarea  cofinanțării  din  bugetul  propriu  al  județului
Hunedoara - adoptat cu unanimitate de voturi (28 – domnul consilier
județean Magheru Dan Adrian lipsește temporar din sala de ședințe),
atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  26. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate
a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții:
”Modernizare  DJ  707G:  DN  7  Gurasada  –  Dănulești,  km.3+500  –
km.14+000” - adoptat cu unanimitate de voturi (28 – domnul consilier
județean Magheru Dan Adrian lipsește temporar din sala de ședințe),
atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  27. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate
a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții
”Modernizare  DJ  706B:  Luncoiu  de  Jos  –  Stejărel  -  Luncșoara  -
Dumești  -  Sârbi  (DJ706),  km.  2+800  –  3+800  și  7+150-19+450”  -
adoptat  cu  unanimitate  de  voturi  (29),  atât  pe  articole,  cât  și  în
ansamblul său;
  28. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate
a devizului general la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții
”Modernizare DJ 705D: Bozeș - Băcâia - limită județ Alba, km.3+424 –
km.7+700 adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și
în ansamblul său;
  29.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui
contract de asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean
Hunedoara și Municipiul Petroșani, prin Consiliul Local al Municipiului
Petroșani  pentru  realizarea  lucrărilor  la  obiectivul  de  investiții
”Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 66 cu strada Dealului –
Municipiul Petroșani” - adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe
articole, cât și în ansamblul său;
  30. 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 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 în ansamblul său prin vot deschis, cu unanimitate
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de voturi (28 – domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin a părăsit
sala de ședințe); 
  31. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general
revizuit pentru  obiectivul de investiții „Modernizare Centrul de Îngrijire
și  Asistență  nr.1  Păclișa”  limită  județ  Alba,  km.3+424  –  km.7+700
adoptat  cu  unanimitate  de  voturi  (28),  atât  pe  articole,  cât  și  în
ansamblul său;
  32. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva limită județ
Alba, km.3+424 – km.7+700 adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât
pe articole, cât și în ansamblul său;
  33.  Proiect  de  hotărâre  privind  validarea  rezultatului
examenului  organizat  în  vederea  ocupării  funcției  vacante  de  șef
Laborator analize medicale din cadrul Spitalului Județean de urgență
Deva - limită județ Alba, km.3+424 – km.7+700 adoptat cu unanimitate
de voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  34. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții
anexă  la  bugetul  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2019 al  Spitalului
Județean de Urgență Deva - limită județ Alba, km.3+424 – km.7+700
adoptat  cu  unanimitate  de  voturi  (28),  atât  pe  articole,  cât  și  în
ansamblul său;
  35. Proiect de hotărâre pentru completarea art.2 al Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.85/2015 limită județ Alba, km.3+424
– km.7+700 - adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât
și în ansamblul său;
  36.  Proiect  de  hotărâre  privind  adoptarea  unor  măsuri
pentru  îndeplinirea  obligațiilor  de  mediu  referitoare  la  închiderea
depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani - limită județ Alba,
km.3+424 – km.7+700 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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