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M I N U T A 
ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 17 iulie 2020, întocmită în conformitate cu  

prevederile art.10 din Legea nr.52/2003 
 

 

 

    În 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.201/2020, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară, în sistem de videoconferință, în data de 17 iulie 2020, 
orele 10,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 30 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Lipsesc de la ședință domnii 
consilieri județeni Pârvan Ilie, Rus Lucian Ioan, Vasilescu Sorin Adrian.  
  Ședința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu, 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (30) 
procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 10 iulie 2020. 
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (30). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe 
anul 2020 aferent activelor date în administrare/concesiune 
pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor din Județul 
Hunedoara care se finanțează din Fondul IID – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30); 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de 
întreținere curentă și periodică drumuri județene, aflate în 
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administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (30); 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri, 
alei și parcări, Municipiul Lupeni - zona 5” – Etapa 1 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30); 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de 
investiții, anexă la bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2020 – adoptat cu unanimitate de voturi (30); 

5. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea 
exerciţiului bugetar  al anului 2019, ca sursă de finanţare a 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu 
al judeţului Hunedoara pe anul 2020 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (30). 

 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           CONSILIER, 
                                                                            Corina Mureșan 

 


