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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 30 octombrie 2015 
 

 
    La ședință sunt prezenți: David Adrian Nicolae președintele 
Consiliului Județean Hunedoara; Stănescu Vetuța – vicepreședinte al 
Consiliului Județean Hunedoara; Băbău Valeriu, Bejinariu Valeriu, Botici 
Ovidiu Laurențiu, Cazan Agripina Elena, Cărăguț Vasile, Coltescu Marin, 
Cristescu Costică, Henți Iulian Cosmin, Ivănuș Niculae, Joițoiu Cosmin, 
Morar Nicolae Simion, Muțiu Florin, Oprișa Ioan Florin, Petrui Ioan Dorin, 
Pleșcan Dorina, Prip Ioan, Rus Ioan, Stoica Raul, Staier Ioan Dumitru, 
Toma Florian,Turdean Radu Eugen, Tolaș Liliana, Zvîncă Adrian; Stefoni 
Dumitru Sorin – secretar al județului. 
  Lipsesc motivat de la ședință domnul vicepreședinte Gligor 
Dorin Oliviu (concediu de odihnă) și domnii consilieri județeni Bârea Vasile 
(întâlnire ANATOP – Sibiu), Dămian Dana, Dobrei Lidia, Gaita Doru, 
Hirghiduși Ion (citați la DNA Alba Iulia). 
    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 David Adrian Nicolae – 
preșeeintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    David Adrian Nicolae 
   Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile 
art.48 alin.2 ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.137/2008  a Consiliului 
Judeţean Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului 
Naţional al României. 
   Se intonează Imnul Naţional al României. 
    David Adrian Nicolae: 
    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.  
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  Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, aveţi dreptul să contestaţi conţinutul procesului verbal al şedinţei  
anterioare, care a avut loc în data de 30 septembrie 2015, şi să solicitaţi 
menţionarea exactă a opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în 
care consideraţi că nu au fost consemnate cu exactitate.   
  Dacă sunt observaţii privind conţinutul procesului verbal? Dacă 
nu sunt observații privind conținutul procesului verbal, îl supun la vot: 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
 
 

x 
 
 
  David Adrian Nicolae: 
    Domnilor consilieri, vă propun următoarea ordine de zi, aşa cum 
a fost ea publicată: 

1.          Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în 
cadrul bugetului propriu al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 
2015, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget; 

2.          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 
2015 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara; 

3.          Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2015 ale spitalelor de interes județean; 

4.          Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara 
întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul 
III al anului 2015 ; 

5.          Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara 
pe trimestrul III 2015 ; 

6.          Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva; 

7.          Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții a 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
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8.          Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției 
de Dezvoltare economico-Socială a Județului Hunedoara; 

9.          Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcțiilor publice pe anul 2016; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare 
în vederea constituirii și funcționării Comitetului Local de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social din Județul Hunedoara (CLDPS); 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare 
în vederea constituirii și funcționării Consorțiului Regional al Regiunii 
de Dezvoltare Vest; 

12. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara, cu Scoala Gimnazială „IG Duca” 
Petroșani, Special Olympics Romania-București, Inspectoratul Scolar 
Județean Hunedoara, CAR Salariați Petroșani IFN și Fundația Noi 
Orizonturi Lupeni, în vederea realizării și finanțării proiectului 
educațional „Sport pentru Viață”, Ediția a V-a, an școlar 2015-2016; 

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate speciale; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării arondării 
localităților din Județul Hunedoara la serviciile publice comunitare 
locale  de evidenţă a persoanelor; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii documentației 
tehnico-economice pentru obiectivul „Amenajare mansardă pentru 
spații operaționalizare ambulatoriu tip C la Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență IANCU DE HUNEDOARA; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru obiectivele de investiții  Modernizare și reabilitare DJ 
668A: Streisângiorgiu (DJ 668)-Chitid-Boșorod-Luncani-Tîrsa-
Costești (DJ705A), km12+500-16+490; Modernizare DJ 705D: Bozeș 
(DJ 705)-Băcîia-limită județ Alba, km3+424-km 7+700; Modernizare 
și reabilitare DJ 763A: Steia (DN 76)-Tomești-Tiulești-limită județ 
Arad, km0+000-km13+400; Modernizare DJ 763B: DN 76 
(Vălișoara)-DC165 (Dealu Mare)-DN76 (Podele), km0+000-km9+700; 
Modernizare DJ 707G: DN 7-Gurasada-Dănulești, km 3+500-14+000; 
Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncșoara-Dumești-
Sîrbi (DJ 706), km2+800-km 3+800 și km 7+150-km 19+450 și 
Modernizare DJ 705-Mada, km 0+000-km 6+500 ale Consiliului 
Județean Hunedoara; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării caracteristicilor 
drumului județean DJ 668C: DN 66-Bretea Română-Vîlcelele Bune-
Bățălar-Boșorod; 



4 
 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Normelor 
procedurale interne privind realizarea achizițiilor directe de bunuri, 
servicii și lucrări la Consiliul Județean Hunedoara și instituțiile aflate 
în subordinea acestuia, aprobate prin Hotărârea nr.150/2015; 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 
nr.152/2015 privind aprobarea contractării unui împrumut pentru 
cofinanțarea proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, în 
valoare de maximum 10.000.000 lei, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și alte măsuri; 

20. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe 
traseul unor drumuri județene aparținând domeniului public al 
Județului Hunedoara Ministerului pentru Societatea Informațională, în 
vederea implementării proiectului „RO-NET – Construirea unei 
infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin 
utilizarea fondurilor structurale”; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actului 
constitutiv al SC APA SERV VALEA JIULUI SA PETROSANI; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru 
funcționarea Parcului de Afaceri Simeria; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și orașul Călan, prin 
Consiliul Local al Orașului Călan, în vederea înființării Societății 
Comerciale „PARC INDUSTRIAL CALAN” SRL; 

24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara 
pentru anul școlar 2015 – 2016; 

25. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara în Consiliile de administrație ale 
unităților școlare cu clase speciale aflate în finanțarea Consiliului 
Județean pentru anul școlar 2015 – 2016. 

    In conformitate cu art. 49 alin.3 din Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea 
nr.137/2008, vă rugăm să aprobați modificarea ordinii de zi după cum 
urmează: 
A. retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind 
asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Scoala Gimnazială „IG Duca” Petroșani, Special Olympics Romania-
București, Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara, CAR Salariați 
Petroșani IFN și Fundația Noi Orizonturi Lupeni, în vederea realizării și 
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finanțării proiectului educațional „Sport pentru Viață”, Ediția a V-a, an școlar 
2015-2016 de la punctul 12 
B.   completarea ordinii de zi cu încă 4 proiecte de hotărâre: 
- Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul 
„Instalație de oxigenoterapie” la Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad; 
- Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul 
„Sanatoriu de Pneumoftiziologie Geoagiu – Extindere canalizare”; 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane Deva; 
- Proiect de hotărâre privind dispunerea încetării raportului de serviciu al 
directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara. 
  Ultimul punct va fi, ca de obicei, Diverse: 
           Dacă  sunt  observaţii  în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu 
sunt, vă supun spre aprobare ordinea de zi, cu modificările propuse: 
  Domnul consilier județean Rudeanu Mihail Nicolae s-a alăturat 
plenului, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare 
este 26. 

- Cine este pentru ? 
- Impotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (26). 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al Consiliului Județean Hunedoara pe 
anul 2015, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget, 
împreună cu documentația ce a stat la baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 



6 
 

    Domnul consilier judeţean Turdean Radu Eugen 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.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin 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. 
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  David Adrian Nicolae: 
    In urma analizei execuției proiectelor de investiții aflate în 
derulare în anul 2015, se constată posibilitatea diminuării creditelor alocate 
la unele obiective de investiții și suplimentarea cu aceste sume a bugetelor 
școlilor speciale sau cu clase speciale – pentru hrană și decontarea navetei 
persoanlului didactic; al ADEH – pentru funcționare; al Spitalului județean și 
al Sanatoriului Geoagiu – pentru cheltuieli de capital. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în 
cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015, precum și 
modificarea programului de investiții anexă la buget: 
    Domnii consilieri județeni Cazan Agripina Elena, Joițoiu 
Cosmin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin și Tolaș Liliana nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul de voturi 
exprimate la acest punct este 21. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21). 
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe 
anul 2015, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(21). 
 
 
 

II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe 
anul 2015 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara, împreună cu documentația ce a stat la baza 
acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Turdean Radu Eugen 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.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin 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. 
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
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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 și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 
ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara: 
  Domnii consilieri județeni Joițoiu Cosmin și Tolaș Liliana nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 24. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 



9 
 

- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.10: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.11: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.12: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.13: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(24). 
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III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și 
virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe 
anul 2015 ale spitalelor de interese județean, împreună cu documentația ce 
a stat la baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Turdean Radu Eugen 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.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin 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. 
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan 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 și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 
ale spitalelor de interes județean: 
    Domnii consilieri județeni Cazan Agripina Elena, Muțiu Florin și 
Petrui Ioan Dorin nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 
astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 23. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
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         Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (23). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2015 ale spitalelor de interes județean, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(23). 
 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, întocmite 
pe secțiunea de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul III al anului 
2015, împreună cu documentația ce a stat la baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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. 
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    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Turdean Radu Eugen 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.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin 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. 
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan 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 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, încheiate 
pe secțiunea de funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul III al anului 
2015: 
    Domnii consilieri județeni Cazan Agripina Elena, Joițoiu 
Cosmin, Muțiu Florin, Petrui Ioan Dorin, Tolaș Liliana nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 21. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21). 
         Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (21). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean 
Hunedoara, încheiate pe secțiunea de funcționare și dezvoltare, pentru 
trimestrul III al anului 2015, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(21). 
 
 
 

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea 
execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean 
Hunedoara pe trimestrul III 2015, împreună cu documentația ce a stat la 
baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Turdean Radu Eugen 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.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
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administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan 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 pe 
trimestrul III 2015:  
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind analiza și 
aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului 
Județean Hunedoara pe trimestrul III 2015, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 
 

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea oganigramei 
și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva, împreună cu 
documentația ce astat la baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Turdean Radu Eugen 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.   
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    David Adrian Nicolae: 
  Este vorba de transformarea unor posturi vacante, ocuparea 
unor posturi vacante prin concurs și mutarea unor posturi între secții, 
conform documentelor pe care le-ați avut în studiu și dezbatere la comisii. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea oganigramei și statului 
de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva: 
  Doamna consilier județean Cazan Agripina Elena nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 25. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Muțiu Florin). 
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
oganigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva, 
în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 24 voturi pentru și o 
abținere (Muțiu Florin). 
 
 
 

VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, precum și 
documentația ce a stat la baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Turdean Radu Eugen 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.   
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  David Adrian Nicolae: 
  Este vorba de promovarea în grade și trepte profesionale a 
cinci angajați ai sanatoriului. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu: 
    Doamna consilier județean Cazan Agripina Elena nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 25. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
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- 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: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

VIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului 
Hunedoara, precum și documentația ce a stat la baza acestuia. 
    David Adrian Nicolae: 
  Este vorba de înființarea a 18 posturi pentru înființarea și 
funcționarea Parcului de Afaceri Simeria, conform contractului de finanțare 
la care suntem parte. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin prezintă raportul 
de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
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finanţe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului. 
    Domnul consilier judeţean Băbău Valeriu 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 Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Turdean Radu Eugen 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.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin 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. 
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan 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, a statului 
de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției de 
Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara:  
    Domnul consilier județean Joițoiu Cosmin nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 25. 
    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? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului 
Hunedoara, în ansamblul său:  

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

IX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 
ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016, împreună cu documentația ce a 
stat la baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Turdean Radu Eugen 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.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin prezintă raportul de 
avizare al Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale 
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administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate 
precum şi dezvoltare regională. 
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  David Adrian Nicolae: 
  Este vorba despre un plan care se întocmește și se aprobă 
anual, pentru 2016 în cazul de față, în conformitate cu prevederile 
Instrucțiunilor aprobate prin Ordinul nr.7660/2006 al Președintelui ANFP. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcțiilor publice pe anul 2016: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
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    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 
 

X. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului 
de colaborare în vederea constituirii și funcționării Comitetului Local de 
Dezvoltare a Parteneriatului Social în Județul Hunedoara (CLDPS), 
împreună cu documentația ce a stat la baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier judeţean Turdean Radu Eugen 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.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin 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. 
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    David Adrian Nicolae: 
  Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social este o 
structură partenerială consultativă, fără personalitate juridică, cu atribuții în 
domeniul învățământului profesional și tehnic, care funcționează în sprijinul 
inspectoratului școlar județean. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare 
în vederea constituirii și funcționării Comitetului Local de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social în Județul Hunedoara (CLDPS): 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
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         Art.2: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
      Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Acordului de colaborare în vederea constituirii și funcționării Comitetului 
Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Județul Hunedoara 
(CLDPS), în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 
 

XI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului 
de colaborare în vederea constituirii și funcționării Consorțiului Regional de 
Dezvoltare Vest, precum și documentația ce a stat la baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier judeţean Turdean Radu Eugen 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.   
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      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin 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. 
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    Adrian David Nicolae: 
  Consorțiul regional este o structură partenerială consultativă, 
fără personalitate juridică, în sprijinul Centrului Național de Dezvoltare a 
Invățământului Profesional și Tehnic și al inspectoratelor școlare județene, 
pentru creșterea contribuției educației și formării profesionale la 
dezvoltarea regională. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare 
în vederea constituirii și funcționării Consorțiului Regional al Regiunii De 
dezvoltare Vest: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
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      Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Acordului de colaborare în vederea constituirii și funcționării Consorțiului 
Regional al Regiunii de Dezvoltare Vest, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 
 

XII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe 
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate speciale, împreună cu documentația ce a stat 
la baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    David Adrian Nicolae: 
  Se propune acordarea a 11 licențe speciale pentru transportul 
salariaților unor societăți comerciale, pentru transportul profesorilor la liceul 
din Ilia, precum și al elevilor la școli din Călan și Hațeg. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin 
curse regulate speciale: 
    Domnii consilieri județeni Morar Nicolae Simion și Pleșcan 
Dorina nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât 
numărul voturilor exprimate la acest punct este 24. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind atribuirea unor 
licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean 
de persoane prin curse regulate speciale, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(24). 
 
 
 

XIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
arondării localităților din județul Hunedoara la serviciile publice comunitare 
de evidență a persoanelor, împreună cu documentația ce a stat la baza 
acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  David Adrian Nicolae:  
  Ca urmare a înființării Serviciului Public Local de Evidență a 
Persoanelor Ilia, acesta va asigura activitatea de evidență a persoanelor 
pentru comunele: Vorța, Burjuc, Dobra, Gurasada, Lăpugiu de Jos, Zam și 
Bătrîna, activitate asigurată până acum de Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidență a Persoanelor Deva. Aș dori să-i felicit pe cei care s-au ocupat 
de acest proiect, care face viața mai ușoară locuitorilor acestor comune, 
nemaiobligându-i să se deplaseze la Deva pentru eliberarea documentelor 
de identitate sau pentru modificarea lor. In special, aș vrea să evidențiez 
activitatea domnului primar al comunei Ilia. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării arondării 
localităților din județul Hunedoara la serviciile publice comunitare de 
evidență a persoanelor: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modificării arondării localităților din județul Hunedoara la serviciile publice 
comunitare de evidență a persoanelor, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 
 

XIV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii 
documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Amenajare mansardă 
pentru spații operaționalizare ambulatoriu de tip C la Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență IANCU DE HUNEDOARA, impreună cu documentația 
ce a stat la baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 judeţean Prip Ioan 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 revizuirii documentației 
tehnico-economice pentru obiectivul „Amenajare mansardă pentru spații 
operaționalizare ambulatoriu de tip C la Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență IANCU DE HUNEDOARA: 
      Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
revizuirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Amenajare 
mansardă pentru spații operaționalizare ambulatoriu de tip C la 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență IANCU DE HUNEDOARA, în 
ansamblul său: 



28 
 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 
 

XV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 
devizului general pentru obiectivele de investiții Modernizare și reabilitare 
DJ 668A: Streisîngiorgiu (DJ 668)-Chitid-Boșorod-Luncani-Tîrsa-Costești 
(DJ705A), km12+500-16+490; Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705)-
Băcîia-limită județ Alba, km3+424-km 7+700; Modernizare și reabilitare DJ 
763A: Steia (DN 76)-Tomești-Tiulești-limită județ Arad, km0+000-
km13+400; Modernizare DJ 763B: DN 76 (Vălișoara)-DC165 (Dealu Mare)-
DN76 (Podele), km0+000-km9+700; Modernizare DJ 707G: DN 7-
Gurasada-Dănulești, km 3+500-14+000; Modernizare DJ 706B: Luncoiu de 
Jos-Stejărel-Luncșoara-Dumești-Sîrbi (DJ 706), km2+800-km 3+800 și km 
7+150-km 19+450 și Modernizare DJ 705-Mada, km 0+000-km 6+500 ale 
Consiliului Județean Hunedoara, împreună cu documentația ce a stat la 
baza acestuia. 
  David Adrian Nicolae: 
  Este vorba despre lucrări finanțate de la Guvernul României, 
prin Ordonanța de Urgență nr.28/2013. Această ordonanță s-a modificat și 
s-au modificat și devizele generale. Dacă doriți, domnul director Viorel 
Rotar este prezent, pentru a vă da informații suplimentare. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 judeţean Prip Ioan 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 aprobarea actualizării devizului 
general pentru obiectivele de investiții Modernizare și reabilitare DJ 668A: 
Streisîngiorgiu (DJ 668)-Chitid-Boșorod-Luncani-Tîrsa-Costești (DJ705A), 
km12+500-16+490; Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 705)-Băcîia-limită 
județ Alba, km3+424-km 7+700; Modernizare și reabilitare DJ 763A: Steia 
(DN 76)-Tomești-Tiulești-limită județ Arad, km0+000-km13+400; 
Modernizare DJ 763B: DN 76 (Vălișoara)-DC165 (Dealu Mare)-DN76 
(Podele), km0+000-km9+700; Modernizare DJ 707G: DN 7-Gurasada-
Dănulești, km 3+500-14+000; Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-
Stejărel-Luncșoara-Dumești-Sîrbi (DJ 706), km2+800-km 3+800 și km 
7+150-km 19+450 și Modernizare DJ 705-Mada, km 0+000-km 6+500 ale 
Consiliului Județean Hunedoara: 
    Domnul consilier județean Joițoiu Cosmin lipsește temporar din 
sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 
25. 
    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: 

- 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? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
         Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
actualizării devizului general pentru obiectivele de investiții Modernizare și 
reabilitare DJ 668A: Streisîngiorgiu (DJ 668)-Chitid-Boșorod-Luncani-Tîrsa-
Costești (DJ705A), km12+500-16+490; Modernizare DJ 705D: Bozeș (DJ 
705)-Băcîia-limită județ Alba, km3+424-km 7+700; Modernizare și 
reabilitare DJ 763A: Steia (DN 76)-Tomești-Tiulești-limită județ Arad, 
km0+000-km13+400; Modernizare DJ 763B: DN 76 (Vălișoara)-DC165 
(Dealu Mare)-DN76 (Podele), km0+000-km9+700; Modernizare DJ 707G: 
DN 7-Gurasada-Dănulești, km 3+500-14+000; Modernizare DJ 706B: 
Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncșoara-Dumești-Sîrbi (DJ 706), km2+800-km 
3+800 și km 7+150-km 19+450 și Modernizare DJ 705-Mada, km 0+000-
km 6+500 ale Consiliului Județean Hunedoara, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
caracteristicilor drumului județean DJ6668C: DN66-Bretea Română-
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Vîlcelele Bune-Bățălar-Boșorod, precum și documentația de a stat la baza 
acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  David Adrian Nicolae: 
   Modificarea este necesară ca urmare a modificării traseului 
acestui drum, a constatărilor rezultate în urma măsurătorilor efectuate cu 
roata metrică, cât și pentru a pune de acord situația juridică a drumului cu 
starea de fapt a acestuia. Este o intersecție cu un drum național și trebuie 
modificate anumite limite. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
caracteristicilor drumului județean DJ6668C: DN66-Bretea Română-
Vîlcelele Bune-Bățălar-Boșorod: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
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- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modificării caracteristicilor drumului județean DJ668C: DN66-Bretea 
Română-Vîlcelele Bune-Bățălar-Boșorod, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 
 

XVII. 
 

    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și 
completarea Normelor procedurale privind realizarea achizițiilor directe de 
produse, servicii și lucrări la Consiliul Județean Hunedoara și instituțiile 
aflate în subordinea acestuia, aprobate prin Hotărârea nr.150/2015, 
împreună cu documentația ce a stat la baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  David Adrian Nicolae: 
    In urmă cu două luni am adoptat un regulament privind 
desfășurarea achizițiilor directe. E vorba de o transparență – cel puțin din 
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punctul meu de vedere – privind aceste achiziții. Ne-am obligat pe noi și 
instituțiile subordonate ca, de fiecare dată când avem achiziții directe, chiar 
dacă sunt sub 30 de mii de euro, să publice pe site-ul consiliului județean și 
site-urile proprii această intenție. Având în vedere că e o activitate de 
pionierat în acest sens, am întâmpinat și unele dificultăți în ceea ce 
privește situațiile de urgență și atunci am considerat că se impune  
stabilirea unui prag de la care să pornească aceste achiziții. Totodată, 
pentru că ne dorim ca toți cetățenii județului Hunedoara să fie informați cu 
privire la activitatea consiliului județean și toată presa, care dorește acest 
lucru, să poată publica anunțurile noastre de interes public de la acest 
capitol. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind  modificarea și completarea 
Normelor procedurale privind realizarea achizițiilor directe de produse, 
servicii și lucrări la Consiliul Județean Hunedoara și instituțiile aflate în 
subordinea acestuia, aprobate prin Hotărârea nr.150/2015: 
    Domnii consilieri județeni Joițoiu Cosmin și Tolaș Liliana nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul de 
voturi exprimate la acest punct este 24. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Se supune la vot proiectul  de  hotărâre  privind modificarea și 
completarea Normelor procedurale privind realizarea achizițiilor directe de 
produse, servicii și lucrări la Consiliul Județean Hunedoara și instituțiile 
aflate în subordinea acestuia, aprobate prin Hotărârea nr.150/2015, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(24). 
 
 
 

XVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și 
completarea Hotărârii nr.152/2015 privind aprobarea contractării unui 
împrumut pentru cofinanțarea proiectului „Sistem de Management Integrat 
al Deșeurilor în Județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, în valoare 
de maximum 10.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, precum și alte măsuri, împreună cu documentația ce a stat 
la baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  David Adrian Nicolae: 
    Aș dori să precizez câteva lucruri cu privire la acest proiect de 
hotărâre. Cred că tot cu două luni în urmă am luat împreună hotărârea de a 
contracta un credit de 10 milioane de lei, pe care să îl folosim pentru 
cofinanțările pe fonduri europene de care avem nevoie și care ne-ar 
dezechilibra bugetul. Vă spuneam atunci că vom plăti rambursarea acestui 
credit din Fondul de Intreținere, Inlocuire, Dezvoltare pe care îl vom 
constitui în cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor. 
Nu am luat acest credit, deci nu este vorba despre un credit nou, ci doar 
modificăm hotărârea. La acel moment am luat o hotărâre incompletă, 
insuficientă pentru ca guvernul să ne acorde acest credit de trezorerie și vă 
propun astăzi să o completăm cu articolele care lipsesc, pentru a intra în 
analiza guvernului în această săptămână. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind modificarea și completarea 
Hotărârii nr.152/2015 privind aprobarea contractării unui împrumut pentru 
cofinanțarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, în valoare de maximum 
10.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a 
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Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și alte măsuri: 
    Doamna vicepreședinte Stănescu Vetuța și domnul consilier 
județean Prip Ioan nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, 
astfel încât numărul voturilor exprimate la acest punct este 24. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
  Se supune la vot proiectul  de  hotărâre  privind modificarea și 
completarea Hotărârii nr.152/2015 privind aprobarea contractării unui 
împrumut pentru cofinanțarea proiectului „Sistem de Management Integrat 
al Deșeurilor în Județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063, în valoare 
de maximum 10.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, precum și alte măsuri, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(24). 
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XIX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de 
acces pe traseul unor drumuri județene aparținând domeniului public al 
Județului Hunedoara Ministerului pentru Societatea Informațională, în 
vederea implementării proiectului „RO-NET – Construirea unei infrastructuri 
naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor 
structurale”, precum și documentația ce a stat la baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier judeţean Băbău Valeriu 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 judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  David Adrian Nicolae: 
  Este un proiect care vizează realizarea din fonduri structurale a 
unor rețede de fibră optică și puncte locale de distribuție specifice 
comunicațiilor electronice, ce pot fi instalate numai pe domeniul public sau 
privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale. Pentru realizarea 
acestora propunem acordarea dreptului de acces gratuit Ministerului pentru 
Societatea Informațională. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe  articole,  proiectul  de  hotărâre  privind acordarea dreptului de acces 
pe traseul unor drumuri județene aparținând domeniului public al Județului 
Hunedoara Ministerului pentru Societatea Informațională, în vederea 
implementării proiectului „RO-NET – Construirea unei infrastructuri 
naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor 
structurale”: 
  Domnul consilier județean Henți Iulian Cosmin lipsește 
temporar din sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate la 
acest punct este 25. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

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

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Se supune la vot proiectul  de  hotărâre  privind acordarea 
dreptului de acces pe traseul unor drumuri județene aparținând domeniului 
public al Județului Hunedoara Ministerului pentru Societatea 
Informațională, în vederea implementării proiectului „RO-NET – Construirea 
unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin 
utilizarea fondurilor structurale”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XX. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
actului constitutiv al SC APA SERV VALEA JIULUI SA PETROSANI, 
precum și documentația ce a stat la baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Turdean Radu Eugen 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.   
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      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin 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. 
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  David Adrian Nicolae: 
    Vă propunem să eliminăm din statutul SC APA SERV VALEA 
JIULUI PETROSANI o clauză potrivit căreia revocarea consiliului de 
administrație al societății poate fi hotărâtă de AGA numai la propunerea 
ADI APA VALEA JIULUI și vă explic și care este motivul. SC APA SERV 
VALEA JIULUI este o societate al cărei capital majoritar aparține Consiliului 
Județean Hunedoara. ADI este o structură asociativă din care face parte și 
consiliul județean, în cote egale cu primăriile din Valea Jiului, scopul 
acestei asocieri fiind acela de a atrage și implementa fonduri europene. 
Cele două nu au nici o legătură din punct de vedere juridic una cu cealaltă. 
Cred că dreptul de a modifica componența consiliului de administrație al 
acestei societăți ar trebui să revină direct acționarului majoritar. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării actului 
constitutiv al SC APA SERV VALEA JIULUI SA PETROSANI: 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
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         Art.5: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
modificării actului constitutiv al SC APA SERV VALEA JIULUI SA 
PETROSANI, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 
 

XXI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri 
pentru funcționarea Parcului de Afaceri Simeria, precum și documentația 
ce a stat la baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Turdean Radu Eugen 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.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin 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. 
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    Domnul consilier judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
    David Adrian Nicolae: 
  In urma desemnării ADEH ca administrator al Parcului de 
afaceri, este necesară aprobarea planului de mnagement și administrare, a 
metodologiei de atribuire și a tarifelor de închiriere a spațiilor. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru 
funcționarea Parcului de Afaceri Simeria: 
  Domnul consilier județean Joițoiu Cosmin nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 25.   
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Morar Nicolae 
Simion). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Morar Nicolae 
Simion). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Morar Nicolae 
Simion). 
    Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Morar Nicolae 
Simion). 
         Art.5: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 
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    S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Morar Nicolae 
Simion). 
    Art.6: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Morar Nicolae 
Simion). 
    Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (Morar Nicolae 
Simion). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unor 
măsuri pentru funcționarea Parcului de Afaceri Simeria, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 24 voturi pentru și o 
abținere (Morar Nicolae Simion). 
 
 
 

XXII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii 
între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Orașul 
Călan, prin Consiliul Local al Orașului Călan, în vederea înființării Societății 
Comerciale „PARC INDUSTRIAL CALAN” SRL, precum și documentația ce 
a stat la baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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. 



42 
 

    Domnul consilier județean Toma Florian prezintă raportul de 
avizare al Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul. 
    Domnul consilier judeţean Turdean Radu Eugen 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.   
      Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin 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. 
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  David Adrian Nicolae: 
  Pentru obținerea statutului de parc industrial și gestionarea 
infrastructurii, este necesară înființarea unui administrator, adică a unei 
societăți comerciale constituite în condițiile Legii nr.31/1990. Este vorba 
despre proiectul pe care îl implementăm pe fonduri europene în orașul 
Călan, împreună cu consiliul local din acest oraș. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Orașul Călan, prin 
Consiliul Local al Orașului Călan, în vederea înființării Societății Comerciale 
„PARC INDUSTRIAL CALAN” SRL astfel: 
  Primele patru articole sunt supuse votului deschis: 
  Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
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    Art.4: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
  Următoarele două articole se adoptă prin vot secret. 
  David Adrian Nicolae: 
  Dați-mi voie ca, la art.5, să propun  ca reprezentanți ai 
consiliului județean în AGA acestei societăți pe domnii Dan Stoian – 
administrator public al consiliului județean și Ioan Ovidiu Popa – consilierul 
meu personal, dar care a mai lucrat în consiliul județean ca director tehnic. 
Dacă mai sunt alte propuneri? 
  Intrucât nu mai sunt alte propuneri, se trece la completarea 
buletinelor de vot, se procedează la exercitarea votului secret, după care 
comisia de validare se retrage din sala de ședințe pentru numărarea 
voturilor și întocmirea procesului verbal. 
  Domnul Oprișa Ioan Florin prezintă plenului procesul verbal de 
numărare a voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil 26 voturi; 
pentru domnul Stoian Dan au fost exprimate 24 voturi, iar pentru domnul 
Popa Ioan Ovidiu  25 voturi.  
  Astfel a fost adoptat art.5 din proiectul de hotărâre. 
    David Adrian Nicolae: 
  La art.6, pentru funcția de administrator al parcului industrial, îl 
propun pe domnul Silaghi Adrian Mihai, propunere adoptată și de Consiliul 
Local al Orașului Călan. Dacă sunt și alte propuneri? 
    Intrucît nu mai sunt alte propuneri, se trece la completarea 
buletinelor de vot, se procedează la exercitarea votului secret, după care 
comisia de validare se retrage din sala de ședințe pentru numărarea 
voturilor și întocmirea procesului verbal. 
  Domnul Oprișa Ioan Florin prezintă plenului procesul verbal de 
numărare a voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil 26 voturi, 
din care 25 pentru numirea domnului Silaghi Adrian Mihai în funcția de  
administrator al Parcului Industrial Călan. 
  Astfel a fost adoptat art.6 din proiectul de hotărâre. 
  Ultimele două articole sunt supuse votului direct: 
    Domnul consilier județean Joițoiu Cosmin lipsește temporar din 
sala de ședințe, astfel încât numărul voturilor exprimate este 25. 
  Art.7: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
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    Art.8: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
  Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea asocierii între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara, și Orașul Călan, prin Consiliul Local al Orașului Călan, în 
vederea înființării Societății Comerciale „PARC INDUSTRIAL CALAN” 
SRL. 
 
 
 

XXIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de 
administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Hunedoara pentru anul școlar 2015-2016, precum și documentația ce a 
stat la baza întocmirii acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier judeţean Turdean Radu Eugen 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.   
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  David Adrian Nicolae: 
  Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Hunedoara a solicitat desemnarea unui reprezentant în Consiliul de 
administrație pentru anul școlar 2015-2016. Această obligație revine 
consiliului județean în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale 
nr.1/2011, ale Regulamentului de organizare și funcționare a acestor centre 
aprobat prin Ordinul nr.5555/2011, cât și în temeiul Legii nr.215/2001. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului 
Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara pentru anul 
școlar 2015-2016: 
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  David Adrian Nicolae: 
  Intrucât primul articol se adoptă prin vot secret, dați-mi voie să o 
propun ca reprezentant al consiliului județean în Consiliul de administrație 
al CJRAE pe doamna Daniela Liță – consilier în cadrul Serviciului de relații 
externe din aparatul de specialitate al consiliului județean. Dacă mai sunt 
alte propuneri? 
    Nemaifiind alte propuneri, se trece la completarea buletinelor de 
vot, se procedează la exercitarea votului secret, după care comisia de 
validare se retrage din sala de ședințe pentru numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal. 
  Domnul Oprișa Ioan Florin prezintă plenului procesul verbal de 
numărare a voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil un număr 
de 25 voturi, din care 24 pentru desemnarea doamnei Daniela Liță. 
  Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
    Ultimul articol va fi supus votului deschis: 
  Domnul consilier județean Petrui Ioan Dorin a părăsit sala de 
ședințe, astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare este 25. 
    Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în 
Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Hunedoara pentru anul școlar 2015-2016. 
 
 
 

XXIV. 
   
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în consiliile de 
administrație ale unităților școlare cu clase speciale aflate în finanțarea 
Consiliului Județean pentru anul școlar 2015-2016, precum și documentația 
ce a stat la baza acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier judeţean Turdean Radu Eugen 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.   
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
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publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  David Adrian Nicolae: 
  Această obligație revine Consiliului Județean Hunedoara în 
conformitate cu Legea Eudcației Naționale nr.1/2011, cu Metodologia-
cadru de organizare și funcționare a acestor consilii de administrație 
aprobată prin Ordinul nr.4619/2014, cât și în temeiul Legii nr.215/2001. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara în consiliile de administrație ale unităților 
școlare cu clase speciale aflate în finanțarea Consiliului Județean pentru 
anul școlar 2015-2016: 
    Primele șapte articole din proiectul de hotărâre se adoptă prin 
vot deschis. 
  David Adrian Nicolae: 
  Ca reprezentant al consiliului județean în Consiliul de 
administrație al Scolii Gimnaziale „Dr.Aurel Vlad” Orăștie o propun pe 
doamna Cordunianu Eugenia Nicoleta – consilier în aparatul de specialitate 
al consiliului județean. Dacă mai sunt alte propuneri? 
    Nemaifiind alte propuneri, se trece la completarea buletinelor de 
vot, se procedează la exercitarea votului secret, după care comisia de 
validare se retrage din sala de ședințe pentru numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal. 
  Domnul Oprișa Ioan Florin prezintă plenului procesul verbal de 
numărare a voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil un număr 
de 25 voturi, din care 25 pentru desemnarea doamnei Cordunianu Eugenia 
Nicoleta. 
  Astfel a fost adoptat art.1 din proiectul de hotărâre. 
  David Adrian Nicolae: 
  Ca reprezentant al consiliului județean în Consiliul de 
administrație al Liceului Tehnologic „Ovid Densușianu” Călan o propun pe 
doamna Stanca Olimpia Emilia. Dacă mai sunt alte propuneri? 
    Nemaifiind alte propuneri, se trece la completarea buletinelor de 
vot, se procedează la exercitarea votului secret, după care comisia de 
validare se retrage din sala de ședințe pentru numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal. 
  Domnul Oprișa Ioan Florin prezintă plenului procesul verbal de 
numărare a voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil un număr 
de 25 voturi, din care 25 pentru desemnarea doamnei Stanca Olimpia 
Emilia. 
  Astfel a fost adoptat art.2 din proiectul de hotărâre. 
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    David Adrian Nicolae: 
  Ca reprezentant al consiliului județean în Consiliul de 
administrație al colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva o 
propun pe doamna Izele Larisa. Dacă mai sunt alte propuneri? 
    Nemaifiind alte propuneri, se trece la completarea buletinelor de 
vot, se procedează la exercitarea votului secret, după care comisia de 
validare se retrage din sala de ședințe pentru numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal. 
  Domnul Oprișa Ioan Florin prezintă plenului procesul verbal de 
numărare a voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil un număr 
de 25 voturi, din care 25 pentru desemnarea doamnei Izele Larisa. 
  Astfel a fost adoptat art.3 din proiectul de hotărâre. 
    David Adrian Nicolae: 
  Ca reprezentant al consiliului județean în Consiliul de 
administrație al Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani o propun pe 
doamna Anca Adriana. Dacă mai sunt alte propuneri? 
    Nemaifiind alte propuneri, se trece la completarea buletinelor de 
vot, se procedează la exercitarea votului secret, după care comisia de 
validare se retrage din sala de ședințe pentru numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal. 
  Domnul Oprișa Ioan Florin prezintă plenului procesul verbal de 
numărare a voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil un număr 
de 24 voturi, din care 24 pentru desemnarea doamnei Anca Adriana. 
  Astfel a fost adoptat art.4 din proiectul de hotărâre. 
    David Adrian Nicolae: 
  Ca reprezentant al consiliului județean în Consiliul de 
administrație al Scolii Gimnaziale „I.G.Duca” Petroșani o propun pe 
doamna Drăgănescu-Stoica Oana. Dacă mai sunt alte propuneri? 
    Nemaifiind alte propuneri, se trece la completarea buletinelor de 
vot, se procedează la exercitarea votului secret, după care comisia de 
validare se retrage din sala de ședințe pentru numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal. 
  Domnul Oprișa Ioan Florin prezintă plenului procesul verbal de 
numărare a voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil un număr 
de 24 voturi, din care 24 pentru desemnarea doamnei Drăgănescu-Stoica 
Oana. 
  Astfel a fost adoptat art.5 din proiectul de hotărâre. 
    David Adrian Nicolae: 
  Ca reprezentante ale consiliului județean în Consiliul de 
administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria le propun pe 
doamnele Manițiu Kreuzel Annelise și Bocșeri Mădălina Ileana. Dacă mai 
sunt alte propuneri? 
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    Nemaifiind alte propuneri, se trece la completarea buletinelor de 
vot, se procedează la exercitarea votului secret, după care comisia de 
validare se retrage din sala de ședințe pentru numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal. 
  Domnul Oprișa Ioan Florin prezintă plenului procesul verbal de 
numărare a voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil un număr 
de 23 voturi, din care 23 pentru desemnarea doamnei Manițiu Kreuzel 
Annelise și 23 pentru desemnarea doamnei Bocșeri Mădălina Ileana. 
  Astfel a fost adoptat art.6 din proiectul de hotărâre. 
    David Adrian Nicolae: 
  Ca reprezentante ale consiliului județean în Consiliul de 
administrație al Centrului Scolar pentru Educație Incluzivă „Rudolf Steiner” 
Hunedoara le propun pe doamnele Palaghia Georgeta și Stefan Laura. 
Dacă mai sunt alte propuneri? 
    Nemaifiind alte propuneri, se trece la completarea buletinelor de 
vot, se procedează la exercitarea votului secret, după care comisia de 
validare se retrage din sala de ședințe pentru numărarea voturilor și 
întocmirea procesului verbal. 
  Domnul Oprișa Ioan Florin prezintă plenului procesul verbal de 
numărare a voturilor, din care rezultă că au fost exprimate valabil un număr 
de 21 voturi, din care 21 pentru desemnarea doamnei Palaghia Georgeta și 
tot 21 pentru desemnarea doamnei Stefan Laura. 
  Astfel a fost adoptat art.7 din proiectul de hotărâre. 
    Ultimele două articole din proiectul de hotărâre sunt supuse 
votului deschis: 
    Art.8: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Art.9: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
  Astfel a fost adoptat proiectul de hotărâre privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în 
consiliile de administrație ale unităților școlare cu clase speciale 
aflate în finanțarea Consiliului Județean pentru anul școlar 2015-2016. 
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XXV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului 
general pentru obiectivul „Instalație de oxigenoterapie” la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie din Brad, precum și documentația ce a stat la baza 
întocmirii acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  David Adrian Nicolae: 
    Devizul inițial a fost aprobat prin Hotărârea nr.134/2015, la o 
valoare de 798,483 mii lei. Valoarea rezultată în urma organizării procedurii 
de achiziție publică și a atribuirii contractului de lucrări este de doar 
653,787 mii lei. Actualizăm devizul în urma licitației. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general 
pentru obiectivul „Instalație de oxigenoterapie” la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie din Brad:   
    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? 
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    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea 
devizului general pentru obiectivul „Instalație de oxigenoterapie” la 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Brad, în ansamblul său:   

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

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

XXVI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului 
general pentru obiectivul „Sanatoriu de Pneumoftiziologie Geoagiu – 
Extindere canalizare”, împreună cu documentația ce a stat la baza 
întocmirii acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Băbău Valeriu 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 judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  David Adrian Nicolae: 
  Față de valoare inițială totală de 1.353,153 mii lei, aprobată 
prinj Hotărârea nr.113/2013 a Consiliului Județean Hunedoara, cea supusă 
aprobării acum, în urma actualizării devizului, s-a redus la 1.333,663 mii lei. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general 
pentru obiectivul „Sanatoriu de Pneumoftiziologie Geoagiu – Extindere 
canalizare”: 
    Doamna consilier județean Cazan Agripina Elena nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 24. 
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    Art.1: 
- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind actualizarea 
devizului general pentru obiectivul „Sanatoriu de Pneumoftiziologie Geoagiu 
– Extindere canalizare”, în ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(24). 
 
 
 

XXVII. 
 

  Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de 
funcții pentru Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, precum și 
documentația ce a stat la baza întocmirii acestuia. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Domnul consilier județean Oprișa Ioan Florin 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 Turdean Radu Eugen 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.   
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
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publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  David Adrian Nicolae: 
  Managerul muzeului a solicitat aprobarea unor modificări în 
statul de funcții, ca urmare a organizării și desfășurării concursului pentru 
ocuparea unui post vacant și ca urmare a desfășurării examenului de 
promovare în grade profesionale imediat superioare. De asemenea, a 
solicitat transformarea unui post contractual vacant de inginer de sistem în 
unul de consilier. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru 
Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva: 
    Doamna consilier județean Tolaș Liliana nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 24. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
   Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
statului de funcții pentru Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, în 
ansamblul său: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(24). 
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XXVIII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind dispunerea încetării 
raportului de serviciu al directorului general al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, împreună cu 
documentația ce a stat la baza întocmirii acestuia.  
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
      Domnul consilier judeţean Turdean Radu Eugen 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.   
    Domnul consilier judeţean Prip Ioan prezintă raportul de avizare 
al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor cetăţeneşti. 
  David Adrian Nicolae: 
    Doamna director Monica Georgescu a solicitat încetarea 
raportului de serviciu ieri, în temeiul art.97 lit.b din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcționarilor publici. 
  Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot, 
pe articole, proiectul de hotărâre privind dispunerea încetării raportului de 
serviciu al directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara: 
  Domnul consilier Henți Iulian Cosmin a părăsit sala de ședințe, 
astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare este 24. 
    Art.1: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
         Art.2: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Art.3: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
- Abțineri? 

    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
   Art.4: 

- Cine este pentru? 
- Impotrivă? 
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- Abțineri? 
    S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24). 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre privind dispunerea 
încetării raportului de serviciu al directorului 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 
(24). 
 
 

X 
 
 

  Zvîncă Adrian: 
    Domnule președinte, vreau să întreb despre răspunsurile la 
solicitările pe care le-am făcut în ședința trecută. Am solicitat de la APA 
Serv o situație cu privire la formarea prețurilor și o poziție cu privire la 
regulamentul Consiliului de administrație de la APA SERV. Am explicat mai 
pe larg în ședința trecută. 
  David Adrian Nicolae: 
  Nu știu dacă am primit vreo comunicare de la APA SERV, o să 
verificăm și dacă nu, atunci o să revenim la adresă. 
  Zvîncă Adrian: 
  In mod normal, termenul de primire a răspunsurilor este trecut. 
  David Adrian Nicolae: 
  Domnule consilier, nu am cunoștință, dar - dacă nu aveți pe 
masă aceste documente  este posibil ca APA SERV să nu le fi trimis. Dacă 
este eroarea colegilor mei, îmi cer scuze pentru ea. Dacă nu au răspuns, 
atunci o să solicităm din nou celor responsabili să ne trimită un răspuns. 
  Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri, pentru 
îndelunga răbdare de care ați dat dovadă! Ne revedem luna viitoare. 
  Ordinea de zi fiind epuizată domnul președinte David Adrian 
Nicolae declară închise lucrările ședinței. 
 
 
 
 
  PRESEDINTE,   SECRETAR AL JUDETULUI, 
       Adrian Nicolae David                     Dumitru Sorin Stefoni  
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