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M I N U T A
ședinței extraordinare a Consiliului Județean Hunedoara din data de 

16 octombrie 2019, întocmită în conformitate cu prevederile 
art.10 din Legea nr.52/2003

  In conformitate cu prevederile art.178 alin 2 și art.179 alin.3
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind
Codul  administrativ,  prin  Dispoziția  nr.633/2019,  Consiliul  Județean
Hunedoara  a  fost  convocat  de  îndată  și  s-a  întrunit  în  ședință
extraordinară  în  data  de  16  octombrie  2019,  orele  1100,  în  sala  de
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.
  La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 27 consilieri
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnul
președinte Bobora Mircea Flaviu și domnii consilieri județeni Bălănesc
Doinița Maria, Felciuc Eduard, Hirghiduși Ion, Mârza Florin, Pârvan Ilie.
  Sedința  a  fost  condusă  de  domnul  Andronache  Daniel
Costel, vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara.
  A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (27)
procesul  verbal  încheiat  în  ședința  ordinară  a  Consiliului  Județean
Hunedoara din data de 30 septembrie 2019.
  In conformitate cu prevederile art.135 alin.8 din Ordonanța
de  Urgență  a  Guvernului  României  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ, s-a propus suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect
de hotărâre.  Ordinea de zi astfel suplimentată a fost supusă la vot și
aprobată cu unanimitate de voturi (27).  
      Proiectele  de  hotărâre  înscrise  pe  ordinea  de  zi  au  fost
supuse votului plenului și adoptate astfel:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare
în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019 –
adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în
ansamblul său;

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019 –
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adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în
ansamblul său;

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației  tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul  de  investiții  ”Reamenajare  spațiu  expozițional  la
Galeriile de Artă Forma Deva” – adoptat cu unanimitate de voturi
(27), atât pe articole, cât și în ansamblul său;

4. Proiect de hotărâre privind instituirea restricției  de circulație de
limitare  de  viteză  diferențiată  pe  categorii  de  autovehicule  în
localitățile tranzitate de drumurile județene DJ 176A, DJ 705 și DJ
761 – adoptat cu unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și
în ansamblul său.

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
Daniel Dan

               CONSILIER,
                                                    Corina Carmen Mureșan
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