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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 5 decembrie 2019 

 
 
 
 
    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 Președintelui Consiliului 
Județean Hunedoara nr.710/2019, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară în data de 5 
decembrie 2019, orele 1400, în sala de ședințe a Consiliului Județean 
Hunedoara. 
     La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți: Bobora 
Mircea Flaviu – președintele Consiliului Județean Hunedoara; 
Andronache Daniel Costel și Vasilescu Sorin Adrian – vicepreședinții 
Consiliului Județean Hunedoara; Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, 
Bălănesc Doinița Maria, Chirilă Ioan Nicolaie, Circo Aurel Vasile, 
Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Gherman Petre Lucian,  
Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan 
Florin, Petruș Adrian, Popa Mircea Marcel, Popescu Valentin, Popescu 
Viorica, Suciu Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Socaci Andrei, Staier 
Ioan Dumitru – consilieri județeni; Dan Daniel - secretarul general al 
județului. 
    Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni: Felciuc 
Eduard, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Mârza Florin, Pârvan Ilie, Rus 
Lucian Ioan, Stănescu Vetuța, Toma Florian, Vlad Ovidiu. 
    In calitate de invitați participă administratorul public al 
județului, directorii și șefii serviciilor din cadrul aparatului de 
specialitate,  cât și  ai instituțiilor din subordinea Consiliului Județean 
Hunedoara, reprezentanți ai presei. 
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    Sedința este condusă de domnul președinte Bobora Mircea 
Flaviu. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun să începem 
această ședință cu un moment de reculegere în memoria colegului 
nostru Dan Adrian Magheru. 
  După momentul de reculegere: 
    Doamnelor și domnilor consilieri, vă rog să vă ridicaţi pentru 
intonarea Imnului Naţional al României. 
    Se intonează Imnul Naţional al României. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 23 consilieri, potrivit 
art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.  
    Dau cuvântul secretarului județului, pentru a supune 
aprobării dumneavoastră procesul verbal încheiat în ședința anterioară. 
    Dan Daniel: 
    In conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința 
ordinară din data de 29 noiembrie 2019: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
 
 
 
 

x 
     
    Mircea Flaviu:   
    Domnilor consilieri, vă propun următorul proiect al ordinii de 
zi: 
    1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019; 
    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale unor instituții aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 
    3. Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a 
Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” domnului 
Olariu Marcel, Luptător pentru Victoria Revoluției Române din 
Decembrie 1989. 
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    Se supune la vot proiectul ordinii de zi: 
- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (23). 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
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II. 
 

      Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale unor 
instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale unor instituții aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara:  
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale unor 
instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara, în ansamblul său:  

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
 
 
 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea post-
mortem a Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” 
domnului Olariu Marcel, Luptător pentru Victoria Revoluției Române din 
Decembrie 1989. 
    Doamna consilier județean Dimulescu Rodica prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 
culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale 
familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind acordarea post-mortem a 
Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” domnului 
Olariu Marcel, Luptător pentru Victoria Revoluției Române din 
Decembrie 1989: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea 
post-mortem a Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” 
domnului Olariu Marcel, Luptător pentru Victoria Revoluției Române din 
Decembrie 1989, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
 
  PREȘEDINTE, 
     Mircea Flaviu Bobora     
        SECRETAR GENERAL 
              AL JUDEȚULUI, 
            Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCM 


