
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE  
PUBLICA LOCALA 
 
 
 
 
 
 
 
 

M I N U T A 
ședinței de îndată a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 12 iunie 2018 

 

 

 

 

 

    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit 
în ședință de îndată în data de 12 iunie 2018, orele 1400, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 20 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnul 
președinte Bobora Mircea Flaviu, precum și domnii consilieri județeni 
Antal Liviu Marius, Bălănesc Doinița Maria, Circo Aurel Vasile, Felciuc 
Eduard, Frânc Oana Elisabeta, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Magheru 
Dan Adrian, Mârza Florin, Oprișa Ioan Florin, Rus Lucian Ioan, Toma 
Florian. 
    Sedința a fost condusă de domnul Andronache Daniel 
Costel, vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara. 
    A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (20) 
procesul verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 4 iunie 2018. 
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (20). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
 



1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții   „Modernizare DJ 705A 
Orăştie -Costeşti – Sarmizegetusa km.2+200 – km.19+465” în 
vederea finanţării prin Programul  Operaţional Regional 2014-2020. 
Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă 
regională şi locală. Prioritate de investiţii 1 a axei prioritare 6: 6.1 
Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurilor 
rutiere regionale la infrastructura TEN-T, obiectiv specific 1- 
Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane 
situate în proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor judeţene care asigură conexiunile 
secundare şi terţiare la reţea, în scopul reducerii timpului de 
deplasare şi fluidizării traficului – adoptat cu unanimitate de voturi 
(20), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2018 și modificarea programului de 
investiții, anexă la buget – adoptat cu unanimitate de voturi (20), 
atât pe articole, cât și în ansamblul său; 

3. 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 prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara 
pe anul 2018 – adoptat cu unanimitate de voturi (20), atât pe 
articole, cât și în ansamblul său; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de urgență Deva pe anul 
2018 și modificarea programului de investiții, anexă la buget – 
adoptat cu unanimitate de voturi (19 – doamna consilier Stănescu 
Vetuța nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre), atât pe 
articole, cât și în ansamblul său. 

 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Mariana Daniela Bîrsoan 
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