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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit 
în ședință de îndată în data de 31 iulie 2018, orele 1400, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 25 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnii 
consilieri județeni: Antal Liviu Marius, Ciodaru Iulian Dacian, Gherman 
Petre Lucian, Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Mârza Florin, 
Popescu Viorica. 
    Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu, 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (25) 
procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 27 iulie 2018. 
    In conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016, s-a propus 
suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre. 
    S-a alăturat plenului domnul consilier Magheru Dan Adrian, 
astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare este 26. 
    Ordinea de zi astfel modificată a fost supusă la vot și 
adoptată cu 15 voturi pentru și 11 voturi împotrivă (Toma Florian, 
Stănescu Vetuța, Chirilă Ioan Nicolaie, Popescu Valentin, Mutulescu 



Marius, Oprișa Ioan Florin, Simon Ionuț Lucian, Armean Lenuța, Vlad 
Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta, Magheru Dan Adrian). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
1. Proiect de hotărâre privind închiderea temporară a circulației rutiere 

până la restabilirea stării de normalitate pe drumul județean DJ 
705A de la km.33+370 și până la km.37+370, intrare pe Valea Albă 
(remiză) – intrare pe drum pietonal (barieră) – adoptat cu 
unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 
regulate speciale – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe 
articole, cât și în ansamblul său; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 
„Confecționare și montare 3 catarge-suport aniversare 100 ani de la 
Marea Unire” – adoptat cu 15 voturi pentru și 11 voturi împotrivă 
(Toma Florian, Stănescu Vetuța, Chirilă Ioan Nicolaie, Popescu 
Valentin, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Simon Ionuț Lucian, 
Armean Lenuța, Vlad Ovidiu, Frânc Oana Elisabeta, Magheru Dan 
Adrian), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare către 
Consiliul local al comunei Baia de Criș a dreptului de administrare 
asupra sectoarelor de drum județean DJ762 de la km 0+000 până la  
km 0+474, de la km 1+907 până la km 2+254, de la km 4+494 până 
la km 5+100 și, respectiv, de la km 6+250 până la km 7+534 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său. 

 
 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
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