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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în ședință 
ordinară în data de 24 septembrie 2018, orele 1100, în sala de ședințe a Consiliului 
Județean Hunedoara. 
     La lucrările ședinței au fost prezenți: Bobora Mircea Flaviu – președintele 
Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel Costel,– vicepreședintele 
Consiliului Județean Hunedoara; Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bălănesc Doinița 
Maria, Ciodaru Iulian Dacian, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria 
Alina, Felciuc Eduard, Frânc Oana Elisabeta, Gherman Petre Lucian, Hirghiduși Ion, 
Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian, 
Mârza Florin, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Popa Mircea Marcel, Popescu 
Valentin, Popescu Viorica, Rus Lucian Ioan, Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța Elena, 
Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian, Vlad Ovidiu – consilieri 
județeni; Bîrsoan Mariana Daniela -  secretarul județului; Avram Costel – administrator 
public. 
  Au lipsit de la ședință: domnul vicepreședinte Vasilescu Sorin Adrian și 
domnul consilier județean  Chirilă Ioan Nicolaie. 
    Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu, președintele 
Consiliului Județean Hunedoara. 
    A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (30) procesul 
verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean Hunedoara din data de 14 
septembrie 2018. 
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      In conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea 
nr.102/2016, s-a propus  modificarea ordinii de zi în sensul retragerii proiectului de 
hotărâre înscris la punctul 11 și completarea ordinii de zi cu încă cinci proiecte de 
hotărâre. Ordinea de zi astfel modificată a fost supusă la vot și aprobată cu 
unanimitate de voturi (30). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost supuse votului 
plenului și adoptate astfel: 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al 
Județului Hunedoara” domnului profesor Nistor Mircea și a „Diplomei de Excelenţă” 
unor elevi din cadrul Colegiului Național de Informatică ”Traian Lalescu” Hunedoara – 
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
   Intrucât s-a alăturat plenului și domnul consilier județean Magheru Dan 
Adrian, numărul consilierilor prezenți în continuare este 31. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Asociere între Județul 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Lupeni, prin Consiliul 
Local Lupeni în vederea finanțării și organizării în comun a „Festivalului Tatiana Stepa” 
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblul său;  
doamna consilier județean Ivăniși Maria nu a participat la dezbaterea și adoptarea 
acestui proiect de hotărâre; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  componenței nominale a Comisiei de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului Hunedoara - adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său;  
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale - adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblul său;  domnul consilier 
județean Iovănescu Alin Cosmin nu a participat la dezbaterea și adoptarea acestui 
proiect de hotărâre; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 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 aprobarea rectificării bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2018, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, 
ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara - 
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 Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2018, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget - adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe 
articole, cât și în ansamblul său;  
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8. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2017, ca sursă 
de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2018 - adoptat cu unanimitate 
de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său;  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiții  „Reabilitare Casa de Cultură din Municipiul 
Hunedoara” - adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul 
său;  
10. Proiect de hotărâre privind  modificarea  Programului de lucrări de  întreţinere 
şi reparaţii  drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2018 - adoptat cu unanimitate de voturi 
(31), atât pe articole, cât și în ansamblul său;  
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Hunedoara pentru anul şcolar 2018 – 2019 – adoptat astfel: art.1 prin vot 
secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.2 și 3 prin vot deschis, 
cu unanimitate de voturi (31); pe ansamblu cu unanimitate de voturi (31); 
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Consiliul de administrație  al  Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 
”Rudolf Steiner” Hunedoara pentru anul şcolar 2018 – 2019 – adoptat astfel: art.1 prin 
vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.2 și 3 prin vot 
deschis, cu unanimitate de voturi (31); pe ansamblu cu unanimitate de voturi (31); 
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani 
pentru anul şcolar 2018 – 2019 – adoptat astfel: art.1 prin vot secret, conform 
procesului verbal de numărare a voturilor; art.2 și 3 prin vot deschis, cu unanimitate de 
voturi (31); pe ansamblu cu unanimitate de voturi (31); 
14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida” 
Petroșani pentru anul şcolar 2018 – 2019 – adoptat astfel: art.1 prin vot secret, 
conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.2 și 3 prin vot deschis, cu 
unanimitate de voturi (31); pe ansamblu cu unanimitate de voturi (31); 
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic Energetic ”Dragomir 
Hurmuzescu” Deva pentru anul şcolar 2018 – 2019 – adoptat astfel: art.1 prin vot 
secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; art.2 și 3 prin vot deschis, 
cu unanimitate de voturi (31); pe ansamblu cu unanimitate de voturi (31); 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Universitatea din Petroșani în 
vederea finanțării și organizării în comun a Simpozionului Internațional Multidisciplinar 
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SIMPRO 2018, ediția a VIII-a – adoptat cu 30 voturi pentru și o abținere (domnul 
consilier județean Hirghiduși Ion) atât pe articole cât și pe ansamblu; 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a acordului de parteneriat 
între U.A.T. Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al Municipiului Orăștie si U.A.T. 
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea promovării și 
implementării în comun a  proiectului  ,,Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură 
"Alexandru Grozuță", transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și 
reabilitarea străzii Dacilor în municipiul Orăștie ”, precum și a cheltuielilor legate de 
acest proiect – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său;  
18. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.106/2018 aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea și 
modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul Orăștie și 
transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional”din cadrul Proiectului 
„Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din municipiul 
Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și reabilitarea străzii 
Dacilor din Municipiul Orăștie” – adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, 
cât și în ansamblul său; 
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.107/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și 
modernizare strada Dacilor din municipiul Orăștie, județul Hunedoara” din cadrul 
Proiectului „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din 
municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional și 
reabilitarea străzii Dacilor din Municipiul Orăștie” – adoptat cu unanimitate de voturi 
(31), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.108/2018 privind aprobarea devizului general centralizat pentru 
proiectul: „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din 
municipiul Orăștie și transformarea acesteia în centru cultural multifuncțional; 
reabilitarea și modernizare strada  Dacilor din Municipiul Orăștie, județul Hunedoara” – 
adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Mariana Daniela Bîrsoan 
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