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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit 
în ședință de îndată în data de 9 ianuarie 2018, orele 1200, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți un număr de 
25 consilieri județeni, ședința fiind legal constituită.  
    Lipsesc de la ședință: domnul președinte Bobora Mircea 
Flaviu, domnul viceprședinte Andronache Daniel Costel și domnii 
consilieri județeni: Bălănesc Doinița Maria, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, 
Mârza Florin, Mutulescu Marius, Vlad Ovidiu. 
    Sedința a fost condusă de domnul vicepreședinte Vasilescu 
Sorin Adrian. 
    A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (24 
– domnul consilier județean Magheru Dan Adrian lipsește temporar din 
sala de ședință) procesul verbal încheiat în ședința ordinară a 
Consiliului Județean Hunedoara din 9 ianuarie 2018. 
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și a fost aprobat cu unanimitate de voturi (25). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 
2016 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare la 
sfârșitul exercițiului bugetar 2017 – adoptată cu unanimitate de voturi 
(25), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
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2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului 
bugetar al anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare în anul 20182017 – adoptată cu unanimitate de voturi (25), 
atât pe articole, cât și în ansamblu; 
3. Proiect de hotărâre privind numirea în funcția publică de conducere 
de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara2017 – adoptată cu unanimitate de voturi 
(25), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Junedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Hunedoara, prin 
Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, în vederea realizării în 
comun a unui proiect de interes județean2017 – adoptată cu 
unanimitate de voturi (25), atât pe articole, cât și în ansamblu. 
 
 
 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Dumitru Sorin Stefoni 

 
 
 

 
                        CONSILIER, 

                                                         Corina Carmen Mureșan 
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