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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE  
PUBLICA LOCALA 

 
 
 
 
 

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

din data de 26 iulie 2019, întocmită în conformitate cu prevederile  
art.10 din Legea nr.52/2003 

 

 

 

    In conformitate cu prevederile art.178 alin.1 și art.179 
alin.2 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziția nr.476/2019, 
Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință extraordinară în data de 26 iulie 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. A lipsit de la ședință 
domnul consilier județean Hirghiduși Ion. 
    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 16 iulie 2019. 
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot cu 
propunerea ca ultimul punct să fie dezbătut și supus votului primul și 
a fost adoptat astfel modificat 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 validarea mandatului de 
consilier județean al domnului Pârvan Ilie – adoptat cu unanimitate de 
voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
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    Domnul consilier județean Pârvan Ilie participă în 
continuare la ședință cu drept de vot, astfel încât numărul consilierilor 
județeni prezenți este 32. 
    2. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea 
execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean 
Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pe 
trimestrul II  2019 – adoptat cu unanimitate de voturi astfel: pe 
articole cu 31 voturi (doamna consilier județean Stănescu Vetuța 
lipsește temporar din sala de ședințe), iar în ansamblul său cu 32 
voturi; 
    3. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea 
execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara pe trimestrul II 2019 – adoptat cu unanimitate de voturi 
(32), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare 
în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de 
investiții, anexă la buget, pe anul 2019 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea 
programului de investitii, anexă la buget, ale unor instituţii aflate în 
subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara – adoptat 
cu unanimitate de voturi (31 – domnul consilier județean Mutulescu 
Marius nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre), atât pe 
articole, cât și în ansamblul său; 
    6. 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 
judeţului Hunedoara pe anul 2019 – adoptat cu unanimitate de voturi 
(32), atât pe articole, cât și în ansamblul său;   
    7. 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 financiar-contabil 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 pe ansamblu 
prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (32); 



3 
 

    8. Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru 
ocuparea funcţiei 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 pe 
ansamblu prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31 – doamna 
consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre); 
    9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii 
temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al 
Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului 
județean DJ 686D - tronson km 1+055 (localitatea Brazi) - km2+200 
(localitatea Râu de Mori) și asupra drumului județean DJ 686 - 
tronson km 8+700 (localitatea Unciuc) – km 18+100 (localitatea 
Suseni) – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și 
în ansamblul său; 
    10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii 
temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al 
Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului 
județean DJ 686 pe sectorul: km 18+250 (zona Suseni) - km 27+700 
(zona Râuşor-pârtie) – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe 
articole, cât și în ansamblul său; 
    11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii 
temporare către UAT Comuna Râu de Mori, prin Consiliul Local al 
Comunei Râu de Mori a dreptului de administrare asupra drumului 
județean DJ 686 - tronson km 24+900 (zona Râușor-Varaticu) – km 
27+700 (zona Râuşor-pârtie) – adoptat cu unanimitate de voturi (32), 
atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
    12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului 
general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Desființare platforma 
de stocare temporară a deșeurilor din Municipiul Petroșani” – adoptat 
cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
    13. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: 
”Funcționarea Centrului de Îngrijire și Asistență Uricani” – adoptat cu 
unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
    14. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: 
”Demolare clădiri anexă în incinta Spitalului Județean de Urgență 
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Deva” – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și 
în ansamblul său; 
    15. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului 
constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL Călan SRL – adoptat cu 
unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblul său. 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     CONSILIER, 
                                                      Corina Carmen Mureșan 
 
 
 


