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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință de îndată în data de 8 iulie 2016, orele 1100, în sala de ședințe a 
Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 28 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnul 
președinte Nistor Laurențiu și domnii consilieri județeni Andronache 
Daniel Costel,  Demeter Ioan, Hirghiduși Ion, Stănescu Vetuța. 
    Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu – 
vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara. 
      Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără modificări 
și a fost aprobat cu unanimitate de voturi (28).  
    Proiectele de hotărâre din ordinea de zi au fost supuse votului 
plenului și adoptate astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice a obiectivului de investiție „Amenajare platformă de 
stocare temporară a deșeurilor în municipiul Petroșani” și stabilirea 
modului de administrare a investiției, la finalizarea acestuia – 
adoptat cu unanimitate de voturi (28), atât pe articole, cât și în 
ansamblu (după adoptarea în prealabil a două amendamente cu 
privire la contractul-cadru cuprins în anexa nr.2); 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al județului Hunedoara, precum și modificarea 



programului de investiții pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (28), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-
militare a județului Hunedoara – după respingerea unui 
amendament, a fost adoptat în forma inițială astfel: art.1 cu 26 
voturi pentru, 1 vot împotrivă (Bejinariu Valeriu) și o abținere 
(Mârza Florin); art.2 și 3, cât și în ansamblu cu 27 voturi pentru și 
un vot împotrivă (Bejinariu Valeriu). 
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PROCES VERBAL 
încheiat astăzi 11 iulie 2016, cu ocazia afișării minutei  

încheiate în ședința de îndată a Consiliului Județean Hunedoara  
din data de 8 iulie 2016 

 
 
 

    In baza prevederilor art.10 din Legea nr.52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică locală, s-a procedat la 
afișarea minutei încheiate în ședința de îndată a Consiliului Județean 
Hunedoara, care a avut loc în data de 8 iulie 2016. 
    Afișarea s-a făcut la panoul publicitar al instituției, precum și 
pe site-ul propriu al acesteia, la adresa www.cjhunedoara.ro. 
    Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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