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încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 14 decembrie 2018 

 
 
 
     La ședință  sunt prezenți: Bobora Mircea Flaviu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel 
Costel – vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara; Antal Liviu 
Marius, Armean Lenuța, Bălănesc Doinița Maria, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Ciodaru Iulian Dacian, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca 
Victoria Alina, Felciuc Eduard, Frânc Oana Elisabeta, Gherman Petre 
Lucian, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu Alin Cosmin, 
Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Mutulescu Marius, 
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, Vlad Ovidiu – 
consilieri județeni; Dan Daniel -  secretarul județului. 
  Lipsește de la ședință domnul vicepreședinte Vasilescu 
Sorin Adrian.   
   In calitate de invitați participă administratorul public, 
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 președinte Bobora Mircea 
Flaviu. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Doamnelor și domnilor consilieri, în 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. 
    Se intonează Imnul Naţional al României. 
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    Bobora Mircea Flaviu: 
    Intrucât sunt prezenţi un număr de 32 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 
extraordinară din data de 10 decembrie 2018. 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 
(32). 
 
 
 
 

x 
 

    Bobora Mircea Flaviu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 
ordinii de zi, așa cum a fost publicat: 

1.   Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Comisia de Orientare Scolară 
și Profesională Hunedoara;    

2.   Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale 
principalelor produse agricole pentru anul 2019 și a prețului 
mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul  2019;   

3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții 
pe anul 2019, aferent activelor date în administrare/concesiune 
pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor din Județul 
Hunedoara, care se finanțează din Fondul IID;      
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4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act 
adițional la contractul de servicii nr.5323/2017;      

5.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare 
operatorilor zonali desemnați în urma procedurii de atribuire prin 
licitație deschisă a contractelor de delegare a gestiunii serviciului 
de salubrizare în Zona de colectare 3 Centru și Zona de 
colectare 4 Petroșani, a unor bunuri realizate prin Proiectul 
Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Hunedoara;  

6.   Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea bugetelor 
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe 
secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV 2018; 

7.   Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean 
Hunedoara pentru trimestrul IV 2018;  

8.   Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a unei sume din cota de 18,5% din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale teritoriale 
pe anul 2018;     

9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și 
tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora din competența 
Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2019;   

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de 
lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe 
anul 2018;       

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și 
a Temei de proiectare pentru „Amenajare în sens giratoriu a 
intersecției DN7: km 383+630 cu DJ 700: km 5+600; 

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării 
Regulamentelor privind cofinanţarea furnizorilor privaţi acreditaţi 
de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul 
protecţiei persoanei adulte  cu handicap sau persoanei vârstnice 
din cuprinsul Hotărârii nr 55/2017 și a Hotărârii nr 94/2017 ale 
Consiliului Județean Hunedoara;     

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST 
HUNEDOARA”, în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate 
publică tutelară pentru operatorul regional SC APAPROD SA 
Deva;  

14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI”, 
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în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate publică tutelară 
pentru operatorul regional SC APASERV VALEA JIULUI SA 
Petroșani;  

    In conformitate cu prevederile art.43 alin.1 din Legea 
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și 
cvompletările ulterioare, precum și ale art.50 alin.3 din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, 
aprobat prin Hotărârea nr.102/2016, vă rugăm să aprobați modificarea 
ordinii de zi în sensul suplimentării ei cu următoarele proiecte de 
hotărâre: 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea a organigramei și a 
statului de funcții ale Serviciului Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 2018;  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2018;  

18. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor încasate suplimentar din 
impozitul pe venit la bugetul de stat pe anul 2018;    

19. 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; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara. 

    Ca de obicei, ultimul punct din ordinea de zi va fi cel de 
Diverse. 
    Supun la vot ordinea de zi, cu modificarea propusă: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32). 
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I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Comisia de 
Orientare Scolară și Profesională Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Comisia de 
Orientare Scolară și Profesională Hunedoara: 
    Bobora Mircea Flaviu:  
    Art.1 se adoptă prin vot secret. Vă rog să faceți propuneri 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara 
în Comisia de Orientare Scolară și Profesională Hunedoara. 
   Staier Ioan Dumitru: 
    Grupul consilierilor județeni PSD o propune pe doamna Liță 
Daniela. 
     Stănescu Vetuța: 
    Din partea grupului PNL, o propun pe colega noastră 
Viorica Popescu, consilier juridic și un om cu o vastă experiență 
profesională.  
    După consemnarea propunerilor, se procedează la 
exercitarea votului secret, apoi se trece la numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal, care este prezentat de doamna consilier 
Dunca Alina Victoria, președintele comisiei de validare. Din acesta 
rezultă că au fost exprimate valabil 32 voturi, din care 17 pentru 
doamna Liță Daniela și 15 pentru doamna Popescu Viorica. 
    Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre.  
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Comisia de 
Orientare Scolară și Profesională Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32) 
 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor 
medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2019 și a prețului 
mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul  2019. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii 
ale principalelor produse agricole pentru anul 2019 și a prețului mediu 
la masa verde de pe pajiști pentru anul  2019: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea 
preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2019 și a 
prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul  2019, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32) 
 
 
 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului 
de investiții pe anul 2019, aferent activelor date în 
administrare/concesiune pentru Sistemul de management integrat al 
deșeurilor din Județul Hunedoara, care se finanțează din Fondul IID. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 
investiții pe anul 2019, aferent activelor date în 
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administrare/concesiune pentru Sistemul de management integrat al 
deșeurilor din Județul Hunedoara, care se finanțează din Fondul IID: 
    Domnul consilier județean Felciuc Eduard nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de investiții pe anul 2019, aferent activelor date în 
administrare/concesiune pentru Sistemul de management integrat al 
deșeurilor din Județul Hunedoara, care se finanțează din Fondul IID, în 
ansamblul său:   

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (31). 
 
 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui act adițional la contractul de servicii nr.5323/2017. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
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    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 
act adițional la contractul de servicii nr.5323/2017: 
    Domnul consilier județean Felciuc Eduard nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui act adițional la contractul de servicii nr.5323/2017, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (31). 
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V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind transmiterea în 
administrare operatorilor zonali desemnați în urma procedurii de 
atribuire prin licitație deschisă a contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare în Zona de colectare 3 Centru și Zona de 
colectare 4 Petroșani, a unor bunuri realizate prin Proiectul Sistem 
Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind transmiterea în 
administrare operatorilor zonali desemnați în urma procedurii de 
atribuire prin licitație deschisă a contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare în Zona de colectare 3 Centru și Zona de 
colectare 4 Petroșani, a unor bunuri realizate prin Proiectul Sistem 
Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Hunedoara: 
    Domnul consilier județean Felciuc Eduard nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31.     
   Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
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    Art.3: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre privind transmiterea 
în administrare operatorilor zonali desemnați în urma procedurii de 
atribuire prin licitație deschisă a contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare în Zona de colectare 3 Centru și Zona de 
colectare 4 Petroșani, a unor bunuri realizate prin Proiectul Sistem 
Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Hunedoara, în ansamblul 
său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (31). 

 
 
 
 

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean 
Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru 
trimestrul IV 2018. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara 
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întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV 
2018: 
    Domnul consilier județean Mutulescu Marius nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31.     
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean 
Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru 
trimestrul IV 2018, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (31). 
 
 
 
 

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Județean Hunedoara pentru trimestrul IV 2018. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea 
execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean 
Hunedoara pentru trimestrul IV 2018: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Județean Hunedoara pentru trimestrul IV 2018, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a unei sume din cota de 18,5% din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale teritoriale pe 
anul 2018. 
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     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a unei sume din cota de 18,5% din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale teritoriale pe anul 2018: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre privind   repartizarea 
pe unități administrativ-teritoriale a unei sume din cota de 18,5% din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale teritoriale pe 
anul 2018, în ansamblul său:  

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
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IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului 
taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora din 
competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 
2019. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
precum şi gospodărirea resurselor naturale. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu 
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din 
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.   
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor 
și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora din competența 
Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2019: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora 
din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul 
fiscal 2019, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
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X. 
 

     Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene pe anul 2018. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
precum şi gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind modificarea Programului 
de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 
2018: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 
județene pe anul 2018, în ansamblul său 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru „Amenajare în sens 
giratoriu a intersecției DN7: km 383+630 cu DJ 700: km 5+600”. 
     Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Circo Aurel Vasile prezintă 
raportul de avizare al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
precum şi gospodărirea resurselor naturale. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei 
conceptuale și a Temei de proiectare pentru „Amenajare în sens 
giratoriu a intersecției DN7: km 383+630 cu DJ 700: km 5+600”: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru „Amenajare în sens 
giratoriu a intersecției DN7: km 383+630 cu DJ 700: km 5+600”, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
completării Regulamentelor privind cofinanţarea furnizorilor privaţi 
acreditaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în 
domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap sau persoanei 
vârstnice din cuprinsul Hotărârii nr.55/2017 și a Hotărârii nr.94/2017 
ale Consiliului Județean Hunedoara.    
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
      Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre pentru aprobarea completării 
Regulamentelor privind cofinanţarea furnizorilor privaţi acreditaţi de 
servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei 
persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul 
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Hotărârii nr.55/2017 și a Hotărârii nr.94/2017 ale Consiliului Județean 
Hunedoara:   
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
completării Regulamentelor privind cofinanţarea furnizorilor privaţi 
acreditaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în 
domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap sau persoanei 
vârstnice din cuprinsul Hotărârii nr.55/2017 și a Hotărârii nr.94/2017 
ale Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său:   

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
PREST HUNEDOARA”, în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate 
publică tutelară pentru operatorul regional SC APAPROD SA Deva. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
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    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu 
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din 
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.   
   Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
      Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 
special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST 
HUNEDOARA”, în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate publică 
tutelară pentru operatorul regional SC APAPROD SA Deva: 
    Domnii consilieri județeni Antal Liviu și Stănescu Vetuța nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 30.     
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (30). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea 
unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
PREST HUNEDOARA”, în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate 
publică tutelară pentru operatorul regional SC APAPROD SA Deva, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 
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XIV. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA 
JIULUI”, în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate publică tutelară 
pentru operatorul regional SC APASERV VALEA JIULUI SA Petroșani.     
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu 
alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din 
ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională.   
   Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
      Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 
special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI”, 
în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate publică tutelară pentru 
operatorul regional SC APASERV VALEA JIULUI SA Petroșani:    
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea 
unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA 
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VALEA JIULUI”, în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate publică 
tutelară pentru operatorul regional SC APASERV VALEA JIULUI SA 
Petroșani, în ansamblul său:    

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a  statului de funcții ale Serviciului Public de 
Administrare a Monumentelor Istorice. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
      Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și 
a  statului de funcții ale Serviciului Public de Administrare a 
Monumentelor Istorice: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
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    Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de 
Administrare a Monumentelor Istorice, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

XVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
      Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
 
 
 
 

XVII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2018. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Hodor Petru prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi 
copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile.  
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 

25 
 



bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2018: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2018, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 

XVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a sumelor încasate suplimentar din 
impozitul pe venit la bugetul de stat pe anul 2018. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor încasate suplimentar din impozitul pe 
venit la bugetul de stat pe anul 2018: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 31. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea 
pe unități administrativ-teritoriale a sumelor încasate suplimentar din 
impozitul pe venit la bugetul de stat pe anul 2018, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (31). 
 
 
 
 

XIX. 
 

    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 

27 
 



cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
Județului Hunedoara pe anul 2018. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    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 prevăzute în bugetul propriu al Județului 
Hunedoara pe anul 2018: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    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 prevăzute în bugetul propriu al 
Județului Hunedoara pe anul 2018: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 
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XX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public 
şi privat al judeţului. 
    Domnul consilier județean Popa Mircea Marcel prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, 
privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Doamna consilier judeţean Suciu Ancuța Elena prezintă 
raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și 
a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (32). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 

x 
 
    Stănescu Vetuța: 
    Pentru că este finalul anului și pentru că am avut un an cu 
o colaborare – să spunem – bună, permiteți-mi să mulțumesc tuturor 
celor care au fost implicați în actul administrativ, dumneavoastră, 
colegilor consilieri județeni și, nu în ultimul rând, executivului consiliului 
județean, care ne-a sprijinit și ne-a fost alături pe parcursul întregului 
an. 
    Totodată, vreau să urez sărbători fericite, Crăciun fericit, la 
mulți ani și toate cele bune cetățenilor județului Hunedoara, cei care 
ne-au trimis aici, cei care ne-au acordat votul și ne-au acordat 
încrederea. Sărbători fericite executivului consiliului județean, colegilor, 
presei, care a reușit să relateze de fiecare dată evenimentele așa cum 
au fost și s-au derulat în interiorul consiliului județean.  
    Si mai doresc o singură urare să fac: un an 2019 cu 
înțelepciune, sănătate și, nu în ultimul rând, cu mai multă temeinicie, 
hărnicie și implicare! Mulțumesc. 
    Bobora Mircea Flaviu: 
    Vă mulțumesc mult, doamna Stănescu. Pentru că e ultima 
ședință ordinară din anul 2018 și pentru că am ghinionul de a vorbi 
după doamna Stănescu, o să vă rog să mă scuzați că îi repet din ideile 
pe care le-a prezentat aici. 
    Vreau să urez la mulți ani în primul rând celor care ne-au 
trimis aici. La mulți ani, multă sănătate și prosperitate celor care ne-au 
acordat încrederea în ceea ce înseamnă actul administrației județului 
Hunedoara! Si, vizavi de încrederea pe care ne-au acordat-o, țin să 
menționez că tot timpul este loc de mai bine, că vom încerca în 
continuare, executivul împreună cu dumneavoastră, să perfecționăm, 
să ne implicăm și să dăruim, în activitatea aceasta de administrație, tot 
ceea ce avem noi mai bun și mai sincer, în folosul cetățenilor județului 
Hunedoara. 
    De asemenea, mulțumiri vreau să adresez echipei din 
executivul județului Hunedoara, care a suferit pe parcurs schimbări, și 
celor care nu mai sunt, să ne amintim cu plăcere și cu nostalgie de 
munca pe care au depus-o, chiar și aceia care nu mai sunt printre noi. 
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Dar mulțumirile se îndreaptă în mod special către cei care constituim la 
momentul acesta echipa executivă a județului Hunedoara, a consiliului 
județean, care a fost completată în ultimele luni de noul administrator 
public al județului și de noul secretar al județului, de la care am toate 
promisiunile că acțiunile lor se vor îndrepta spre ceea ce spuneam 
înainte ca obiectiv principal, măsuri pe care consiliul județean să le ia 
în așa fel încât ele să fie resimțite în mod benefic de cei care ne-au 
trimis aici. 
    Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc celor care sunt 
interfața între noi și cetățeni, celor care au manifestat obiectivitate și 
sper din tot sufletul să manifeste în continuare obiectivitate în a relata 
lucrurile care se întâmplă aici, zbaterile noastre, de multe ori 
contradicțiile noastre, contradicții din care trebuie să rezulte ideea cea 
mai bună, soluția cea mai bună în folosul cetățenilor județului. 
    Vă mulțumesc la toți, vă doresc un Crăciun fericit, un An 
Nou fericit și un an 2019 plin de realizări, cu sănătate și, într-adevăr, e 
obsedantă pentru mine treaba asta, cu mai multă înțelepciune. Pentru 
că trebuie să dăm dovadă de înțelepciune în modul de a analiza 
echilibrat toate problemele, de multe ori dificile, care ne apar în față și 
pe care trebuie să le rezolvăm. 
    Vă mulțumesc încă o dată. La mulți ani și multă, multă 
sănătate! 
    O să mai am o rugăminte. Săptămâna viitoare, în situația în 
care o să apară solicitări care necesită o ședință extraordinară de 
consiliu județean, să încercați să răspundeți prezent. E vorba doar de 
ceea ce înseamnă proiecte europene, clarificări care vor necesita 
treaba asta, sau proiecte pe Programul Național de Dezvoltare Locală, 
unde am obținut fonduri pentru reabilitarea Castelului Nopcsa. 
    Incă o dată vă mulțumesc și sper din tot sufletul că și în 
situația în care vom fi obligați să mai avem o întâlnire, o vom avea, dar 
nefiind în cadrul organizat al unei ședințe ordinare, rămân la urările pe 
care vi le-am făcut acum. La mulți ani și multă sănătate! 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței.  
 
  PRESEDINTE, 
     Mircea Flaviu Bobora 
         SECRETAR AL JUDETULUI, 
                 Daniel Dan 
 
MCC 
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