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M I N U T A 
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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 27 septembrie 2013, orele 1100, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 30 consilieri 
județeni, la care se adaugă președintele consiliului județean,  ședința fiind 
legal constituită. 
  Au lipsit de la ședință domnul vicepreședinte Rus Ioan și 
domnul consilier județean Coltescu Marin. 
    Sedința a fost condusă inițial de domnul președinte Moloț 
Mircea Ioan, iar după plecare acestuia de domnul vicepreședinte Balint 
Tiberiu Ioan. 
    Procesul verbal încheiat în ședința Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 27 august 2013 a fost supus aprobării plenului și 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
  A fost propus, supus la vot și adoptat cu unanimitate de voturi 
următorul proiect al ordinii de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene – a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe 
timpul iernii 2013 – 2014 pe drumurile județene – articolul unic a fost 
adoptat cu unanimitate de voturi (31) ; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara – a 
fost adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2013 – a fost 
adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe articole, cât și în ansamblu; 



5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale unor 
instituții publice din subordinea și finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, 
cât și în ansamblu (doamna consilier Tolaș Liliana nu a participat la vot); 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (31), 
atât pe articole, cât și în ansamblu; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor 
publice în anul 2014 – a fost adoptat astfel: art.1 cu 30 voturi pentru și o 
abținere (Lazăr Danil), iar articolele 2-5 și în ansamblu cu unanimitate de 
voturi (31); 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții 
și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara – a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi (31), atât pe articole cât și în ansamblu; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții 
și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane Deva – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât 
pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier Tolaș Liliana nu a 
participat la vot); 
10. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiei pentru protecția 
copilului Hunedoara – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (31), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 
11. Proiect de hotărâre privind însușirea Acordului de parteneriat 
nr.01/1122/15.07.2013 – a fost adoptat astfel: art.1 cu 29 voturi pentru și 2 
voturi împotrivă (Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion), iar art.2-4 și în 
ansamblu cu 28 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Ivănuș Nicolae, Morar 
Nicolae Simion, Henți Iulian Cosmin); 
12. Proiect de hotărâre privind retragerea Consiliului Județean 
Hunedoara din S.C. Compania de Turism Valea Jiului S.R.L. – a fost 
adoptat astfel: art.1 cu 21 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Ivănuș Nicolae, 
Morar Nicolae Simion, Henți Iulian Cosmin și Plescan Dorina)   și 6 abțineri 
(Gligor Dorin Oliviu, Petrui Ioan Dorin, Toma Florian, Botici Ovidiu 
Laurențiu, Dămian Dana și Oprișa Ioan Florin), iar art.2 și în ansamblu cu 
22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Ivănuș Nicolae, Morar Nicolae Simion 
și Henți Iulian Cosmin)   și 6 abțineri (Gligor Dorin Oliviu, Petrui Ioan Dorin, 
Toma Florian, Botici Ovidiu Laurențiu, Dămian Dana și Oprișa Ioan Florin); 
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de combustibil 
pentru autoutilitara – automobil mixt-camion ce deservește Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane Deva – a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30), atât pe articole, cât și în ansamblu (doamna consilier Tolaș 
Liliana nu a participat la vot); 



14. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public  județean de persoane prin curse 
regulate speciale – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe 
articole, cât și în ansamblu (domnul președinte Moloț Mircea Ioan a părăsit 
sala de ședințe, iar domnul Morar Nicolae Simion nu a participat la vot); 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicației de finanțare pentru 
proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul 
Hunedoara” și a documentelor suport – a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Rudeanu 
Mihail nu se află în sala de ședințe); 
16. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.61/2013 – a fost adodptat cu 
unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul 
consilier Bârea Vasile nu participă la vot); 
17.   Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului 
„Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și 
calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea 
asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea 5 
Vest etapa a III-a – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe 
articole, cât și în ansamblu; 
18.       Proiect de hotărâre privind instituirea unor restricții de tonaj pe 
drumurile județene pentru autovehicule cu masa maximă pe axă mai mare 
de 5,5 tone – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole 
cât și pe ansamblu; 
19.      Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.90/2013 – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât 
pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Henți Iulian Cosmin 
lipsește din sala de ședințe); 
20.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.39/2013 privind stabilirea prețurilor medii ale 
produselor agricole pe anul 2013 – a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29), atât pe articole, cât și în ansamblu (domnul consilier Henți Iulian 
Cosmin lipsește din sala de ședințe): 
21.   Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Județean 
Hunedoara cu Asociația „Viitorul în Zori” în vederea finanțării și realizării în 
comun a acțiunii de interes public județean „Let′s do it! 
Romania/Hunedoara 2013” – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (30), 
atât pe articole, cât și în ansamblu; 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii proiectului tehnic 
pentru obiectivul „Parc Afaceri Simeria” finanțat în cadrul Programului 
Operațional Regional 2007-2013 – a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
23.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.88/2013 privind aprobarea aderării Judeţului Hunedoara în 



calitate de membru asociat la Asociaţia “Clubul Sportiv Fotbal Club 
Hunedoara” – a fost adoptat astfel: art.1 conform procesului verbal al 
comisiei de validare anexat hotărârii, iar art.2 cu unanimitate de voturi (26); 
24.     Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Ansamblului 
profesionist ”Drăgan Muntean” pentru promovarea culturii tradiționale 
Hunedoara - art.1 conform procesului verbal al comisiei de validare anexat 
hotărârii, iar art.2 cu unanimitate de voturi (26). 
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