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MINUTA
ședinței de îndată a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 10 august 2018

Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit
în ședință de îndată în data de 10 august 2018, orele 1200, 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
vicepreședinte Andronache Daniel Costel și domnii consilieri județeni:
Chirilă Ioan Nicolaie, Gherman Petre Lucian, Frânc Oana Elisabeta,
Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Hojda Ion, Dunca Alina Victoria,
Ciodaru Iulian Dacian, Circo Aurel Vasile, Iovănescu Alin Cosmin,
Bălănesc Doinița Maria, Hirghiduși Ion.
Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu,
președintele 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 31 iulie 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:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu
privire la aplicația de finanțare a proiectului „Asigurarea accesului la
servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului
Hunedoara”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale,
Prioritatea de investiții 8, Apelul pentru proiecte nefinalizate,
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Operațiunea 8.1.A Ambulatorii – adoptat cu unanimitate de voturi
(20), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu
privire la aplicația de finanțare a proiectului „Imbunătățirea accesului
populației din județul Hunedoara la servicii medicale de urgență”, în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții
8, Apelul pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.1.B Unități de
primiri urgențe – adoptat cu unanimitate de voturi (20), atât pe
articole, cât și în ansamblul său.

SECRETAR AL JUDETULUI,
Mariana Daniela Bîrsoan

CONSILIER,
Corina Carmen Mureșan
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