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

din data de 14 august 2019, întocmită în conformitate cu prevederile  
art.10 din Legea nr.52/2003 

 

 

 

    In conformitate cu prevederile art.178 alin 2 și art.179 alin.2 lit.b 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, prin Dispoziția nr.506/2019, Consiliul Județean Hunedoara a 
fost convocat și s-a întrunit în ședință extraordinară în data de 14 august 
2019, orele 1100, în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 26 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnii 
consilieri județeni: Andronache Daniel Costel, Gherman Petre Lucian, 
Hodor Petru, Mârza Florin, Oprișa Ioan Florin, Pârvan Ilie, 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 (26) 
procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 26 iulie 2019. 
    Propunerea gupului de consilieri județeni PNL de retragere de 
pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre de la punctul trei a întrunit 11 
voturi pentru și 15 voturi împotrivă, neputând fi adoptată. 
    In conformitate cu prevederile art.135 alin.8 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, s-a 
propus suplimentarea ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâre. 
Ordinea de zi astfel suplimentată a fost supusă la vot și aprobată cu 
unanimitate de voturi (26).     



    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost supuse 
votului plenului și adoptate astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în 
cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2019 – cu 
unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019 – cu unanimitate de 
voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru apa potabilă și a 
tarifului pentru canalizare-epurare pentru aria de operare a SC 
APAPROD SA DEVA – adoptat cu 15 voturi pentru și 9 voturi 
împotrivă (Armean Lenuța, Chirilă Ioan Nicolaie, Magheru Dan 
Adrian, Mutulescu Marius, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Simon 
Ionuț Lucian, Toma Florian, Vlad Ovidiu), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său (domnii consilieri județeni Antal Liviu Marius și 
Stănescu Vetuța nu participă la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre); 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor conceptuale și a 
temelor de proiectare pentru 12 obiective de investiții de modernizare 
a unor drumuri județene – cu unanimitate de voturi (25 - domnul 
consilier județean Toma Florian lipsește temporar din sala de ședințe) 
atât pe articole, cât și în ansamblul său; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare DJ 742A: Buceș - Dupăpiatră – 
Tarnița – limită județ Alba, km 0+000 (intersecție DN 74) – km 2+500 
(intersecție DJ 705D) – cu unanimitate de voturi, atât pe articole (25 – 
domnul consilier  județean Toma Florian lipsește temporar din sala de 
ședințe), cât și în ansamblul său (26); 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiții „Inchiderea depozitului 
neconform de deșeuri menajere Uricani din județul Hunedoara” – cu 
unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare DJ 687J: Hunedoara – Boș - 
Groș - Cerbăl – Socet – Feregi, tronson km 21+400 – km 24+900 și 
tronson km 25+600 – km 27+400” – cu unanimitate de voturi (26), 
atât pe articole, cât și în ansamblul său; 



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiții ”Realizarea unor intervenții 
temporare (adăposturi provizorii, toalete ecologice, montarea a două 
panouri fotovoltaice, completarea cu pământ a suprafețelor erodate 
de ploi), montarea unor borne topografice și realizarea unui sondaj 
geotehnic” în situl arheologic de la Sarmizegetusa Regia – cu 
unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea redeschiderii circulației pe 
drumul județean DJ 685 pe tronsonul cuprins între Baraj Gura Apelor 
(km 33+290) – Cabana Rotunda – Poiana Pelegii (km 48+700) și 
restricționarea circulației autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 to 
– cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblul 
său. 

 
 
 
 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Daniel Dan 
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