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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 23 mai 2016, orele 1100, în sala de ședințe a 
Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat un număr de 30 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită.  
    A lipsit de la ședință domnul consilier județean Zvîncă Adrian. 
    Sedința a fost condusă de domnul David Adrian Nicolae – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    Procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din data de 22 aprilie 2016 a fost supus aprobării 
plenului și aprobat cu unanimitate de voturi (30) 
    In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin 
Hotărârea nr.137/2008, s-a propus modificarea proiectului ordinii de zi 
publicat în presă după cum urmează: 

A. modificarea titlurilor proiectelor 4 și 9 astfel: 
- punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 

Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Fotbal 
Club Autobergamo Deva, în vederea finanțării și realizării în comun a 
unei acțiuni de interes public 

- punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare 
anuale pe anul 2015 ale societăților comerciale la care Județul 
Hunedoara are calitatea de acționar majoritar. 
B. completarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: 
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- Proiect de hotărâre pentru stabilirea modului de administrare a unui 
sector de drum județean pentru accesul în situl arheologic UNESCO 
Sarmizegetusa Regia; 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului cadru al Actului 
adițional nr.2 la Contractul de finanțare  nr.912/04.03.2014 pentru 
implementarea ”Sistemului de management integrat al deșeurilor județul 
Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063; 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de atribuire 
pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în județul 
Hunedoara, aferent Proiectului „Sistem de management integrat al 
deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063. 
    Ordinea de zi astfel modificată și completată a fost supusă 
votului plenului și a fost adoptată cu 25 voturi pentru, 4 voturi împotrivă 
(Dimulescu Rodica, Gaita Doru, Hirghiduși Ion și Staier Ioan Dumitru) și o 
abținere (Rus Ioan). 
    Proiectele de hotărâre înscrise în ordinea de zi au fost supuse 
votului plenului și adoptate astfel: 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de Excelență – 
adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu 
(domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește temporar din 
sala de ședințe); 
    Domnii consilieri județeni Gaita Doru și Rus Ioan au părăsit 
sala de ședințe, astfel încât numărul celor prezenți în continuare este 28. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, şi Asociaţia 
Culturală DEVART Deva, în vederea realizării în comun a unui proiect de 
interes judeţean – adoptat cu 22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă 
(Dimulescu Rodica, Hirghiduși Ion și Staier Ioan Dumitru) și o abținere 
(Muțiu Florin) atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier 
Rudeanu Mihail Nicolae lipsește temporar din sala de ședințe, iar domnul 
consilier Petrui Ioan Dorin  nu participă la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre); 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, şi Clubul Sportiv 
Heian Deva, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes 
judeţean – adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în 
ansamblu (domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește 
temporar din sala de ședințe); 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara 
prin Consiliul Judeţean Hunedoara cu Asociaţia Fotbal Club 

2 
 



Autobergamo Deva în vederea finanţării şi realizării în comun a unei 
acţiuni de interes public – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe 
articole, cât și în ansamblu (domnii consilieri județeni Rudeanu Mihail 
Nicolae și Stoica Raul lipsesc temporar din sala de ședințe);  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu 
unhanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul 
consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește temporar din sala de 
ședințe); 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi 
(22), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean 
Rudeanu Mihail Nicolae lipsește temporar din sala de ședințe, iar domnii 
consilieri județeni Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, 
Pleșcan Dorina și Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect 
de hotărâre); 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al 
Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat cu unanimitate de voturi 
(24), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean 
Rudeanu Mihail Nicolae lipsește temporar din sala de ședințe, iar domnii 
consilieri județeni Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin și Petrui Ioan Dorin 
nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 
8. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea 
casării și valorificării unor mijloace fixe care aparțin domeniului public al 
Județului Hunedoara, aflate în administrarea Spitalului Județean de 
Urgență Deva – adoptat astfel art.1 cu 24 voturi pentru, art.2 cu 23 voturi 
pentru și un vot împotrivă (Cărăguț Vasile), art.3 și hotărârea în ansamblu 
cu 24 voturi pentru (domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae 
lipsește temporar din sala de ședințe, iar domnii consilieri Morar Nicolae 
Simion, Muțiu Florin și Petrui Ioan Dorin nu participă la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre); 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale 
pe anul 2015 ale societaţilor comerciale la care Judeţul Hunedoara are 
calitatea de acţionar majoritar – adoptat cu unanimitate de voturi (27), 
atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean Rudeanu 
Mihail Nicolae lipsește temporar din sala de ședințe) ; 
10. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.212/2015 privind aprobarea nivelului 
taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora, din competența 
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Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2016 – adoptat 
cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul 
consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae lipsește temporar din sala de 
ședințe); 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 
bugetului propriu al județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale, 
inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Județean Hunedoara și 
instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia la 31 decembrie 2015 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (21), atât pe articole, cât și în ansamblu 
(domnii consilieri județeni Prip Ioan și Rudeanu Mihail Nicolae lipsesc 
temporar din sala de ședințe, iar domnii consilieri județeni Dimulescu 
Rodica, Joițoiu Cosmin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin și Tolaș Liliana nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 
12. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar 
al anului 2015, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 
pe anul 2016 – adoptat cu 25 voturi pentru și o abținere (Dimulescu 
Rodica), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean 
Prip Ioan lipsește temporar din sala de ședințe, iar doamna consilier 
județean Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre); 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat cu 26 voturi 
pentru și o abținere (Muțiu Florin), atât pe articole, cât și în ansamblu 
(domnul consilier județean Henți Iulian Cosmin lipsește temporar din sala 
de ședințe); 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției 
Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
15. 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 (26), atât pe articole, cât și în 
ansamblu (domnul consilier județean Stoica Raul lipsește temporar din 
sala de ședințe, iar doamna consilier județean Pleșcan Dorina nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice din cadrul contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru 
implementarea ”Sistemului de management integrat al deșeurilor județul 
Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063 – adoptat cu unanimitate de voturi 
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(27), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier județean Toma  
Florian lipsește temporar din sala de ședințe; 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţie (DALI)   şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție ”Conservare, restaurare la amfiteatrul și forul din 
cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” – adoptat cu 
unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna 
consilier județean Tolaș Liliana nu participă la adoptarea acestui proiect 
de hotărâre); 
18. Proiect de hotărâre pentru stabilirea modului de administrare a unui 
sector de drum județean pentru accesul în situl arheologic UNESCO 
Sarmizegetusa Regia – adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe 
artiole, cât și în ansamblu; 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului cadru al Actului 
adițional nr.2 la Contractul de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru 
implementarea ”Sistemului de management integrat al deșeurilor județul 
Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063 – adoptat cu unanimitate de voturi 
(28), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de atribuire 
pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în județul 
Hunedoara, aferent Proiectului ”Sistemul de management integrat al 
deșeurilor județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (25), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnii 
consilieri județeni Petrui Ioan Dorin, Prip Ioan și Stănescu Vetuța nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre). 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Dumitru Sorin Stefoni 

 
 

 
 

                        CONSILIER, 
                                                         Corina Carmen Mureșan 
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JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
Serviciul Administrație Publică,  
Relații Publice, ATOP 
Nr.__________/ 2016  
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 24 mai 2016, cu ocazia afișării minutei  

încheiate în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara  
din data de 23 mai 2016 

 
 
 

    In baza prevederilor art.10 din Legea nr.52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică locală, s-a procedat la 
afișarea minutei încheiate în ședința ordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara, care a avut loc în data de 23 mai 2016. 
    Afișarea s-a făcut la panoul publicitar al instituției, precum și 
pe site-ul propriu al acesteia, la adresa www.cjhunedoara.ro. 
    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 
 
 

CONSILIER, 
Corina Carmen Mureșan 
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