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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 24 februarie 2017, orele 1100, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat un număr de 32 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. A lipsit de la ședință domnul 
consilier județean Bejinariu Valeriu. 
    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 ordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara din 27 ianuarie 2017. 
    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 completarea ordinii de zi cu 
următorul proiect de hotărâre: 
    Proiect de hotărâre privind solicitarea de convocare a 
Adunării Generale a Acționarilor SC Drumuri și Poduri SA – în faliment, 
propunerea de revocare a administratorului special și de numire a unui alt 
administrator. 
    Ordinea de zi astfel completată a fost adoptată cu 17 voturi 
pentru și 14 voturi împotrivă (Gligor Dorin Oliviu, Mârza Florin, Magheru 
Dan Adrian, Frânc Oana Elisabeta, Vlad Ovidiu, Armean Lenuța, Simon 
Ionuț Lucian, Toma Florian, Stănescu Vetuța, Antal Liviu Marius, 
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Gherman Petre Lucian, Popa Ovidiu Ioan, Popescu Valentin, Burlec-
Martin Ionel). 
    După adoptarea ordinii de zi, domnul consilier Antal Liviu 
Marius a părăsit sala de ședințe, astfel încât numărul consilierilor prezenți 
este 30. 
    Proiectele de hotărâre din ordinea de zi au fost supuse votului 
plenului și adoptate astfel: 
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean 
al domnului Ciodaru Iulian Dacian – adoptat cu unanimitate de voturi 
(30), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
    După depunerea jurământului, domnul consilier Ciodaru Iulian 
Dacian participă la ședință cu drept de vot, astfel încât numărul 
consilierilor prezenți în continuare este 31. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizelor generale 
pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara – 
adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu;  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru organizarea 
și funcționarea Parcului Industrial Călan – adoptat cu unanimitate de 
voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
4. Proiect de hotărâre privind însușirea unui protocol de predare-primire 
în domeniul public al județului Hunedoara a unui spațiu imobiliar – 
adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
5. 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 (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului 
de Pneumoftiziologie Brad – adoptat cu unanimitate de voturi (30 – 
doamna consilier Suciu Ancuța Elena nu participă la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului 
de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat cu unanimitate de voturi (31), 
atât pe articole, cât și în ansamblu; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de 
soluționare a contestațiilor la concursul/ examenul de manager din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat astfel: art.1 prin vot 
secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.2, 3 și 4 
prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31); 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de 
soluționare a contestațiilor la concursul/ examenul de manager din cadrul 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad – adoptat asufel: art.1 prin vot 
secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.2, 3 și 4 
prin vot deschis cu unanimitate de voturi (28 – doamna consilier Suciu 
Ancuța Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, iar 
domnii consilieri Gligor Dorin Oliviu și Simon Ionuț Lucian lipsesc 
temporar din sala de ședințe); 
10. Proiect de hotărâre privind revocarea unor reprezentanți ai Consiliului 
Județean Hunedoara din calitatea de membri în Consiliul de administrație 
al Spitalului Județean de Urgență Deva și desemnarea noilor 
reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara ca membri  în Consiliul 
de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat astfel: 
art.1 și 2 prin vot secret, conform proceselor verbale de numărare a 
voturilor, iar art.3, 4 și 5 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (18 – 
grupul de consilieri PNL compus din: Gligor Dorin Oliviu, Mârza Florin, 
Magheru Dan Adrian, Frânc Oana Elisabeta, Vlad Ovidiu, Armean 
Lenuța, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian, Antal Liviu Marius, Stănescu 
Vetuța, Popa Ovidiu Ioan, Gherman Petre Lucian, Popescu Valentin și 
Burlec-Martin Ionel a părăsit sala de ședințe în timpul adoptării acestui 
proiect de hotărâre); 
11. Proiect de hotărâre privind revocarea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara din calitatea de membru titular în consiliul de 
administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad și desemnarea 
noului reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în 
Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad – 
adoptat astfel: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (30 – 
doamna consilier Suciu Ancuța Elena nu participă la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre), art.2 prin vot secret, conform procesului verbal de 
numărare a voturilor, art.3, 4 și 5 prin vot deschis, cu unanimitate de 
voturi (28 - doamna consilier Suciu Ancuța Elena nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, iar domnii consilieri Gligor Dorin 
Oliviu și Simon Ionuț Lucian lipsesc temporar din sala de ședințe); 
12. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului și urbanism – adoptat cu unanimitate de voturi, 
atât pe articole (29 – domnii consilieri Gligor Dorin Oliviu și Simon Ionuț 
Lucian lipsesc temporar din sala de ședințe), cât și în ansamblu (31 – cei 
doi consilieri au revenit în sala de ședințe); 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al direcției 
Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
14. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a Contractului 
de management nr.8386/10.06.2016 al doamnei Bolcă Nicoleta Lucreția, 
managerul Teatrului „Ion D Sîrbu” Petroșani – adoptat cu unanimitate de 
voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
15. Proiect de hotărâre privind solicitarea de convocare a Adunării 
Generale a Acționarilor SC Drumuri și Poduri SA – în faliment, 
propunerea de revocare a administratorului special și  de numire a unui 
alt administrator – adoptat cu unanimitate de voturi, atât pe articole, cât și 
în ansamblu  (18 – grupul de consilieri PNL compus din: Gligor Dorin 
Oliviu, Mârza Florin, Magheru Dan Adrian, Frânc Oana Elisabeta, Vlad 
Ovidiu, Armean Lenuța, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian, Antal Liviu 
Marius, Stănescu Vetuța, Popa Ovidiu Ioan, Gherman Petre Lucian, 
Popescu Valentin și Burlec-Martin Ionel a părăsit sala de ședințe în 
timpul adoptării acestui proiect de hotărâre). 
 
 
 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Dumitru Sorin Stefoni 

 
 

 
 

 
                        CONSILIER, 

                                                         Corina Carmen Mureșan 
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