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M I N U T A
ședinței extraordinare a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 10 mai 2019, întocmită în conformitate cu 
prevederile art.10 din Legea nr.52/2003

  Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit
în ședință extraordinară în data de 10 mai 2019, orele 1100, în sala de
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.
  La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 22 consilieri
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnii
consilieri  județeni:  Chirilă  Ioan  Nicolaie,  Frânc  Oana  Elisabeta,
Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Mârza Florin, Rus Lucian Ioan, Stănescu
Vetuța, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian, Vlad Ovidiu.
  Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu,
președintele Consiliului Județean Hunedoara.
  A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (22)
procesul  verbal  încheiat  în  ședința  ordinară  a  Consiliului  Județean
Hunedoara din data de 19 aprilie 2019.
  Proiectul  ordinii  de  zi  propus  a  fost  supus  la  vot  fără
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (22).
    Proiectele  de  hotărâre  înscrise  pe  ordinea  de  zi  au  fost
supuse votului plenului și adoptate astfel:
  1.   Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectului
„Conservare,  restaurare  la  Amfiteatrul  din  cadrul  sitului  arheologic
Ulpia Traiana Sarmizegetusa”  şi a cheltuielilor  legate de proiect din
cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5
„Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă  a  patrimoniului  cultural“,  Prioritatea  de  investiţii  5.1
„Conservarea,  protejarea,  promovarea  şi  dezvoltarea  patrimoniului
natural  şi  cultural“,  Apelul  de  proiecte  POR  2018/5/5.1/4,  pentru
regiunea  Vest,  Cod  apel:  POR/364/5 –  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (22), atât pe articole, cât și în ansamblul său;



  S-a alăturat  plenului  doamna consilier  județean Bălănesc
Doinița  Maria,  astfel  încât  numărul  consilierilor  județeni  prezenți  în
continuare este 23.
  2.  Proiect  de  hotărâre  privind  achiziționarea  de  către
Teatrul  Dramatic „Ion D.Sîrbu” Petroșani a serviciilor  de consultanță
juridică – adoptat cu 22 voturi pentru și o abținere (Mutulescu Marius),
atât pe articole, cât și în ansamblul său.
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