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

din data de 3 iulie 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  ordinară  în  data  de  3  iulie  2019,  orele  1100,  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 domnii
consilieri județeni Andronache Daniel Costel, Dimulescu Rodica, Frânc
Oana Elisabeta,  Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria,
Mârza Florin,  Petruș Adrian,  Socaci  Andrei,  Stănescu Vetuța,  Suciu
Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, 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 (20)
procesul  verbal  încheiat  în  ședința  ordinară  a  Consiliului  Județean
Hunedoara din data de 28 iunie 2019.
    In  conformitate  cu  prevederile  art.43  alin.1  din  Legea
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale art.50 alin.3 din Regulamentul de
organizare şi  funcţionare a Consiliului  Judeţean Hunedoara, aprobat
prin Hotărârea nr.102/2016, s-a propus  completarea ordinii de zi cu
încă trei proiecte de hotărâre.  Ordinea de zi astfel completată a fost
supusă la vot și aprobată 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  acordării  unor  finanțări
nerambursabile pentru anul 2019 – adoptat cu unanimitate de voturi
(19 – domnul  consilier  județean Staier  Ioan Dumitru nu participă la
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adoptarea  acestui  proiect  de  hotărâre),  atât  pe  articole,  cât  și  în
ansamblul său.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către UAT-judeţul
Hunedoara  prin  Consiliul  Judeţean  Hunedoara  a  unui  acord  de
parteneriat cu Administraţia Bazinală de Apă Crişuri  pentru realizarea
Proiectului  „Modernizare DJ 742A:  Buceş -  După Piatră –  Tarniţa  -
limită  de  judeţ  Alba,  între  km  0+000  -  km  2+500”  –  adoptat  cu
unanimitate de voturi (20), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei
de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții  „Modernizare  sector  de
drum care asigură accesul din DN66 la CMID Bârcea Mare, în lungime
totală  de  140  m”  –  adoptat  cu  unanimitate  de  voturi  (20),  atât  pe
articole, cât și în ansamblul său;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei
de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare drum comunal
DC 11: Brad – Sanatoriul TBC Brad, km.0+000 – km.2+645” – adoptat
cu unanimitate de voturi (20), atât pe articole, cât și în ansamblul său.

p.SECRETARUL JUDETULUI,
Nicoleta Eugenia Cordunianu

                  CONSILIER,
                                                       Corina Carmen Mureșan
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