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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
 
 
 
 

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

din data de 31 mai 2013, orele 1100 

 

 

    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință ordinară în data de 31 mai 2013, orele 1100, în sala de ședințe a 
Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 29 consilieri 
județeni, număr ce se completează cu președintele consiliului județean, 
ședința fiind legal constituită. 
  Au lipsit de la ședință domnii consilieri județeni Gligor Dorin 
Oliviu, Petrui Ioan Dorin și Tolaș Liliana.  
    Sedința a fost condusă de domnul  Mircea Ioan Moloț, 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    Procesul verbal încheiat în ședința Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 26 aprilie 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: 
    Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de ”CETĂȚEAN 
DE ONOARE AL JUDEȚULUI HUNEDOARA” veteranilor de război din 
județul Hunedoara – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe 
articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Consiliul 
Județean Hunedoara a ofertei de donație a unui bun (mijloc fix) – Pod de 
cale ferată îngustă ”Mocănița” în vederea repunerii acestuia în circuitul 
turistic al traseului Mocăniței – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (30), 
atât pe articole, cât și pe ansamblul; 
    Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.3 la 
Hotărârea Consiliului Județean nr.7/2013 privind aprobarea nivelului taxelor 
și tarifelor, precum și altor taxe asimilate acestora, din competența 
Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2013 – a fost 
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
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    Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări 
de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2013 – a fost 
adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu S.C. Wind Power 
Experts Development S.R.L. în vederea realizării în comun a unui obiectiv 
de interes județean – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe 
articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean 
Hunedoara – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, 
cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări 
nerambursabile pentru anul 2013 – a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(29), atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
”Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități 
administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – ZONA 4” și 
a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului Operațional Sectorial 
”Creșterea Competitivității Economice” – a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30), atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean  Hunedoara nr.80/2013 – a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30), atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.82/2013 - a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30), atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
    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 (30), atât 
pe articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-
primire a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte 
din administrarea  Ministerului Culturii în administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, 
cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte 
– a fost adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole cât și pe 
ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean 
Hunedoara de preluare din domeniul public al statului și din administrarea 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de 
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Imbunătățiri Funciare în domeniul privat al Județului Hunedoara și în 
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a unor amenajări de irigații 
cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică – a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2013 – a 
fost adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și pe 
ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 
2013 – a fost adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și 
pe ansamblu;  
    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a 
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 2012 – a 
fost adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și pe 
ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor publice de interes județean – 
a fost adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole cât și pe 
ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea și mandatarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a 
Acționarilor de la S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, în 
vederea achiziției de servicii juridice specializate de asistență și 
reprezentare a intereselor societății comerciale în justiție - a fost adoptat cu 
26 voturi pentru și 4 abțineri, atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unui proiect de 
asistență tehnică de pregătire a proiectului de investiții în Valea Jiului 
aferent perioadei 2014 – 2020 și a cofinanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013 – a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și pe ansamblu; 
    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.41/2013 privind aprobarea organigramei și statului 
de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara – 
a fost adoptat cu unanimitate de voturi (30), atât pe articole, cât și pe 
ansamblu. 
 
 
SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA,     INTOCMIT: 
              RELATII PUBLICE, ATOP,      CONSILIER, 
      Mihaela Stefan   Corina Carmen Mureșan 
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