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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 20 decembrie 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.727/2019, Consiliul 
Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în ședință ordinară 
în data de 20 decembrie 2019, orele 1300, în sala de ședințe a 
Consiliului Județean Hunedoara. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 31 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită.  
  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 5 decembrie 2019. 
    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 un proiect 
de hotărâre. De asemenea, s-a propus ca proiectul de hotărâre de la 
punctul 15 să fie discutat și supus votului primul. Ordinea de zi astfel 
modificată 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 darea în folosință cu titlu 
gratuit a unui microbuz către Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” 
Petroșani – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și 
în ansamblul său; 
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    2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean 
al domnului Magheru Dan Adrian – adoptat cu unanimitate de voturi 
(31), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
    3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de 
consilier județean al domnului Morar Nicolae Simion – adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
    După depunerea jurământului de către domnul Morar 
Nicolae Simion, numărul consilierilor prezenți la ședință este 32. 
    4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean 
al doamnei Stănescu Vetuța – adoptat cu unanimitate de voturi (32), 
atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
    5. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular 
şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean 
Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau 
clinică pentru ocuparea postului vacant de șef secție U.P.U. - 
S.M.U.R.D. la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva – adoptat astfel: art.1 
și 2 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a voturilor, 
iar art.3 și 4, cât și în ansamblu cu unanimitate de voturi (31); 
    Intrucât, după exprimarea votului secret, domnul consilier 
județean Mutulescu Marius a părăsit sala de ședințe, numărul 
consilierilor județeni prezenți în continuare este 31. 
    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi 
tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa 
Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2020 – adoptat 
cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
    7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării UAT- 
Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,MOŢII, ŢARA DE PIATRĂ” –  adoptat 
astfel: art.1 și 2 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31); art.3 
prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.4 
și în ansamblu prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31); 
    8. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara 
întocmite pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare pentru trimestrul IV 
2019 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său; 
    9. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuţiei 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara 
pentru trimestrul IV 2019 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât 
pe articole, cât și în ansamblul său; 



3 
 

    10. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2019 – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său; 
    11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Județene ”Ovid 
Densușianu” Hunedoara-Deva pe anul 2019 – adoptat cu unanimitate 
de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
    12. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului 
general la finalizarea procedurii de achiziție publică pentru obiectivul de 
investiții ”Restaurare Castel Nopcsa, sat Săcel, comuna Sântămăria 
Orlea, județul Hunedoara” – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât 
pe articole, cât și în ansamblul său; 
    13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 
Convenţiei de colaborare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei Pui – 
adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său; 
    14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului 
contribuției lunare a beneficiarilor de servicii, acordate de Unitatea de 
Asistență Medico-Socială Baia de Criș, Județul Hunedoara – adoptat 
cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
    15. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale 
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare DJ 
709F: DN7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km.4+910 – km. 6+600” – 
adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său; 
    16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara a unei părți din clădirea fostei Bănci Agricole 
Deva, cumpărată de către UAT Județul Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său. 
  
 

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 

                        CONSILIER, 
                                                                  Corina Carmen Mureșan 
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