
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean Hunedoara

din data de 9 ianuarie 2018

  La ședință sunt prezenți: Vasilescu Sorin Adrian –
vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara; Antal Liviu 
Marius, Armean Lenuța, Chirilă Ioan Nicolaie, Ciodaru Iulian 
Dacian, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria 
Alina, Felciuc Eduard, Frânc Oana Elisabeta, Gherman Petre 
Lucian, Hojda Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Magheru 
Dan Adrian, Oprișa Ioan Florin, Popa Mircea Marcel, Popescu 
Valentin, Popescu Viorica, Rus Lucian Ioan, Stănescu Vetuța, 
Suciu Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan Dumitru, 
Toma Florian– consilieri județeni; Stefoni Dumitru Sorin –
secretarul județului.
  Lipsesc de la ședință: domnul președinte Bobora 
Mircea Flaviu, domnul vicepreședinte Andronache Daniel Costel, 
precum și domnii consilieri județeni Bălănesc Doinița Maria, 
Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Mârza Florin, Mutulescu Marius, Vlad 
Ovidiu.
  In calitate de invitați participă directorii și șefii 
serviciilor din cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor 
din subordinea Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai 
presei.
  Sedința este condusă de domnul vicepreședinte 
Vasilescu Sorin Adrian.
  Vasilescu Sorin Adrian:
    In conformitate cu prevederile art.49 alin.2 din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016  a Consiliului 
Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea 
Imnului Naţional al României.
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  Se intonează Imnul Naţional al României.
  Intrucât sunt prezenţi un număr de 25 consilieri,  
potrivit art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
şedinţa este legal constituită. 

Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, vă supun spre aprobare 
procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de 19 
decembrie 2017. Aveţi dreptul să contestaţi conţinutul procesului 
verbal şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate de 
dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că nu au fost 
consemnate cu exactitate.
  Dacă nu sunt observații, vă rog să trecem la aprobarea 
procesului verbal:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abţineri?

   Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi 
(24 – domnul consilier județean Magheru Dan Adrian lipsește 
temporar din sala de ședințe).
  Vasilescu Sorin Adrian:
  Inainte de a trece la prezentarea ordinii de zi, vreau să 
vă doresc un an excelent! Să sperăm că dezbaterile din cadrul 
consiliului județean vor fi constructive, astfel încât împreună să 
putem să adoptăm hotărârile cele mai bune pentru dezvoltarea 
județului, deci pentru cetățenii județului Hunedoara, astfel încât să 
găsim împreună cele mai bune soluții pentru județul nostru, pentru 
cetățenii săi. Vă doresc ca în acest an să aveți realizări, împliniri, 
atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere 
personal! Să aveți un 2018 excelent! Mulțumesc.

x
  
  Vasilescu Sorin Adrian:
  Domnilor consilieri, vă propun următorul proiect al 
ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului 
anului 2016 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de 
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dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2017;
2. 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 în anul 2018;
3. Proiect de hotărâre privind numirea în funcția publică de 
conducere de director general al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul 
Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, în 
vederea realizării în comun a unui proiect de interes județean.
  Vasilescu Sorin Adrian:
  Această ședință și convocarea ei de îndată se 
datorează faptului că, atât aprobarea utilizării excedentului anului 
2016 trebuia făcută în acest termen -  era ultima zi din acest an 
când se putea face, pentru că sunt câteva zile lucrătoare după 
încheierea exercițiului bugetar - și, de asemenea, în termen de 10 
zile lucrătoare trebuia să adoptăm o hotărâre privind numirea în 
funcția publică de conducere a directorului general al DGASPC, 
care a luat examenul în anul precedent.
  Dacă  sunt  observaţii cu privire la ordinea de zi 
propusă? Dacă nu, vă propun să o supunem la vot:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abţineri?

  Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
(25).

I.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
utilizării excedentului anului 2016 pentru acoperirea definitivă a 
deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 
2017.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
utilizării excedentului anului 2016 pentru acoperirea definitivă a 
deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 
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2017:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?

Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea utilizării excedentului anului 2016 pentru acoperirea 
definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului 
bugetar 2017, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (25).

II.

  Se prezintă proiectul 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 în anul 2018.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul 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 în anul 2018:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Art.2:

• Cine este pentru?

4



• Impotrivă?
Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Se supune la vot proiectul 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 în anul 2018, în 
ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (25).

III.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind numirea în 
funcția publică de conducere de director general al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind numirea în 
funcția publică de conducere de director general al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Art.2:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?

Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Art.3:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Art.4:
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• Cine este pentru?
• Impotrivă?

Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Art.5:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?

Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind numirea 
în funcția publică de conducere de director general al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, în 
ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (25).

IV.

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, 
cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului 
Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de 
interes județean.
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se 
supune la vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, 
cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului 
Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de 
interes județean:
  Art.1:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Art.2:

• Cine este pentru?
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• Impotrivă?
Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Art.3:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Art.4:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?

Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Art.5:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?

Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Art.6:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?

Abțineri?
  S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25).
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara, cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al 
Municipiului Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui 
proiect de interes județean, în ansamblul său:

• Cine este pentru?
• Impotrivă?
• Abțineri?

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (25).

x

  Vasilescu Sorin Adrian:
  Fiind o ședință de îndată, nu avem punct de diverse. 
Dar poate că doamna director Ianc dorește să spună câteva 

7



cuvinte.
  Ianc Geanina:
  Lucrez în cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului din noiembrie 1998. Am început 
activitatea ca asistent social. Din decembrie 1999 am ocupat 
funcția de șef Serviciu rezidențial copii, coordonând serviciile 
destinate copilului. Am participat la întreaga reformă în domeniul 
protecției copilului, tot ce a implicat reorganizarea serviciilor și a 
centrelor de plasament. Ulterior, în perioada noiembrie 2007 –
decembrie 2010, am exercitat cu caracter temporar funcția de 
director general adjunct, tot pe componenta de protecție a 
copilului. Iar din septembrie 2016 și până în decembrie 2017 am 
exercitat cu caracter temporar funcția de director general. Acestea 
în ce privește activitatea profesională.
  Ca și studii am postuniversitara și în asistență socială 
la Universitatea de Vest Timișoara, am master în administrație 
publică la Universitatea Vasile Goldiș Arad. Si sper să mențin 
activitatea direcției între primele cinci la nivel de țară, așa cum se 
află în prezent.
  Vă mulțumesc frumos pentru votul pe care mi l-ați 
acordat, pentru încrederea pe care mi-o acordați și vă asigur că o 
să duc mai departe misiunea direcției, așa cum prevede legislația 
în vigoare, și misiunea este de a oferi servicii de calitate tuturor 
beneficiarilor. Vă mulțumesc.
  Vasilescu Sorin Adrian:

DGASPC este una din instituțiile cele mai importante 
ale județului Hunedoara și, probabil, cu activitatea cea mai 
sensibilă, având în îngrijire și asistență, atât persoane cu 
dizabilități, cât și copii. Eu îi doresc succes doamnei director, 
vreau să o asigur de tot sprijinul pe care pot să i-l acord, în nume 
personal, cât și, probabil, al tuturor colegilor din consiliul județean, 
astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții normale și fără 
evenimente, astfel încât să putem să asigurăm acestor persoane 
năpăstuite condiții umane.
  Vreau să vă mai spun că, probabil la sfârșitul acestei 
luni, vom avea o ședință ordinară în care s-ar putea să discutăm 
bugetul. In 15 zile de la publicarea în monitorul oficial, noi trebuie 
să prezentăm proiectul de buget și să intre în dezbatere publică, 
urmând ca ulterior să-l supunem spre adoptare consiliului 
județean. Dar s-ar putea să avem ceva mai repede o ședință 
extraordinară, în care să aprobăm cotele defalcate, astfel încât și 
consiliile locale din județul Hunedoara să poată să pună în 
dezbatere și să își voteze proiectele de buget.
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  Dacă nu mai sunt și alte probleme, vă mulțumesc și vă 
doresc o zi excelentă.

x

  Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise 
lucrările ședinței.

VICEPRESEDINTE,
       Sorin Adrian Vasilescu

SECRETAR AL 
JUDETULUI,

      Dumitru Sorin Stefoni

MCC
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