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

din data de 30 martie 2018

  Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a 
întrunit în ședință de îndată în data de 30 martie 2018, orele 1100, 
în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.

La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 30 
consilieri județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la 
ședință domnul președinte Bobora Mircea Flaviu și domnii 
consilieri județeni Antal Liviu Marius și Vlad Ovidiu.
    In lipsa președintelui, ședința a fost condusă de 
domnul vicepreședinte Andronache Daniel Costel.
  A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi 
(30) procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din 16 februarie 2018.
  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 
suplimentarea ordinii de zi cu încă șapte 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:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe 
anul 2017 ale S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani –
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2018 al S.C. PARC INDUSTRIAL CALAN SRL –
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin 
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curse regulate speciale – adoptat cu unanimitate de voturi (30), 
atât pe articole, cât și în ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topografice 
de actualizare a suprafeței unui imobil aparținând domeniului 
public al Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi 
(30), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
- Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.26/2013 privind asocierea Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul 
Deva, prin Consiliul Local al Municipiului Deva, în vederea 
realizării în comun a obiectivului de investiții ”MUZEUL SATULUI 
HUNEDOREAN” – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe 
articole, cât și în ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de 
colaborare între entitățile din județul Hunedoara recunoscute 
UNESCO și Consiliul Județean Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în 
domeniul public al Județului Hunedoara din administrarea 
Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara în 
administrarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva –
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui birou de 
reprezentare zonală a Consiliului județean Hunedoara în Valea 
Jiului – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât 
și în ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor tehnice a rețelei 
de drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe 
articole, cât și în ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare a 
dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 741 de la 
km.6+000 la km.7+600 – adoptat cu unanimitate de voturi (30), 
atât pe articole, cât și în ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către 
Muzeul Civilizației Dacice și Romane a serviciilor juridice 
specializate de asistență și reprezentare a intereselor în justiție –
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș –
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
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ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara 
– adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva – adoptat 
cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului 
Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Universitatea 
din Petroșani în vederea realizării în comun a unui proiect de 
interes judeţean intitulat  „70 de ani de învățământ superior la 
Petroșani” – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, 
cât și în ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 

Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul 
Școlar Județean Hunedoara în vederea realizării în comun a 
proiectului de interes public județean ”Jubileu în anul centenarului” 
– adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara 
pe anul 2018 – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe 
articole, cât și în ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane pe anul 2018 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2018 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean 
Hunedoara ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri S.A. și 
încheierea unui contract de colaborare pe o durată de trei ani –
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind constituirea Asociației de Dezoltare 
Intercomunitară pentru transport public zonal în Valea Jiului –
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei 
de proiectare pentru ”Desființare platformă de stocare temporară a 
deșeurilor din Municipiul Petroșani” – adoptat cu unanimitate de 
voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional 
la contractul de servicii nr.5323/2017 – adoptat cu 17 voturi pentru 
și 13 abțineri (Toma Florian, Stănescu Vetuța, Chirilă Ioan 
Nicolaie, Gherman Petre Lucian, Popescu Valentin, Mutulescu 
Marius, Popescu Viorica, Mârza Florin, Magheru Dan Adrian, 
Frânc Oana Elisabeta, Armean Lenuța, Oprișa Ioan Florin, Simon 
Ionuț Lucian), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenție pentru obiectivul: ”Modernizare Centru de 
Ingrijire și Asistență Socială nr.1 Păclișa” – adoptat cu unanimitate 
de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al 
Scolii  Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2017 
– 2018 – adoptat astfel: art.1 prin vot deschis, cu unanimitate de 
voturi (30), art.2 prin vot secret, conform procesului verbal de 
numărare a  voturilor, art.3 și art.4 prin vot deschis, cu unanimitate 
de voturi (30);
- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generala a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean 
pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” – adoptat astfel: art.1 prin 
vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor, art.2 
prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (30), art.3 prin vot 
secret, conform, procesului verbal de numărare a voturilor, art.4 
prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (29 – doamna consilier 
județean Bălănesc Doinița Maria lipsește temporar din sala de 
ședințe);
- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a
Asociației Intercomunale ”Tara Hațegului” – adoptat astfel: art.1 
prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor, 
iar art.2 și art.3 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (30);
- Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului 
Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât 
pe articole, cât și în ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială 
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și Protecția Copilului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de 
voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât 
pe articole, cât și în ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Studiu de 
fezabilitate pentru obiectivele de investiții: „Lift la Centru de 
Ingrijire și Asistență Brad”, „Lift la Centrul de Ingrijire și Asistență 
nr.1 Păclișa”, „Lift la Centrul de Ingrijire și Asistență nr.2 Păclișa” –
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat 
între UAT Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local al Municipiului 
Orăștie și UAT Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara, în vederea promovării proiectului „Reabilitarea 
Muzeului Civilizației Dacice în Municipiul Orăștie” – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat 
între UAT Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local al Municipiului 
Orăștie, și UAT Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara, în vederea promovării proiectului „Reabilitarea și 
modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuță” din Orăștie și 
transformarea acesteia într-un centru cultural multifuncțional” –
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;
- Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizarea 
Muzeului Civilizației Dacice în municipiul Orăștie” – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu.

PENTRU SECRETARUL JUDETULUI
SEF SERVICIU JURIDIC,
Mariana Daniela Bîrsoan

                  CONSILIER,
                                                       Corina Carmen 

Mureșan
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