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

7 noiembrie 2019, întocmită în conformitate cu prevederile 
art.10 din Legea nr.52/2003

  In conformitate cu prevederile art.178 alin 2 și art.179 alin.3
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind
Codul  administrativ,  prin  Dispoziția  nr.666/2019,  Consiliul  Județean
Hunedoara  a  fost  convocat  de  îndată  și  s-a  întrunit  în  ședință
extraordinară  în  data  de  7  noiembrie  2019,  orele  1100,  în  sala  de
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.
  La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 24 consilieri
județeni,  ședința fiind legal constituită.  Au lipsit  de la ședință domnii
consilieri județeni: Bălănesc Doinița Maria, Hirghiduși Ion, Hodor Petru,
Ivăniși Maria, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Pârvan Ilie, Popescu
Viorica, Toma Florian.
  Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu,
președintele Consiliului Județean Hunedoara.
  A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (24)
procesul  verbal  încheiat  în  ședința  ordinară  a  Consiliului  Județean
Hunedoara din data de 31 octombrie 2019.
  Proiectul  ordinii  de  zi  propus  a  fost  supus  la  vot  fără
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (24).
    Proiectele  de  hotărâre  înscrise  pe  ordinea  de  zi  au  fost
supuse votului plenului și adoptate astfel:
  1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației
tehnico-economice  DALI  și  a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru
obiectivul  de  investiții  ”Capitala  Daciei  –  Muzeu  viu  al  patrimoniului
cultural european” – conservarea, restaurarea și punerea în valoare a
cetății  Sarmizegetusa  din  cadrul  sitului  arheologic  Sarmizegetusa
Regia, punct Dealul Grădiștii – adoptat cu unanimitate de voturi (24),
atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  2.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  protocolului  de
predare-primire  a  construcției  rezultate  din  derularea  investițiilor



„Extindere bloc operator și staționar cu 15 paturi la Spitalul Județean de
Urgență Deva” și  Compartimentări  și spații  cu destinație medicală în
structura noului  bloc operator  – proiectare și  execuție”  – adoptat  cu
unanimitate de voturi (23 – doamna consilier județean Stănescu Vetuța
nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre), atât pe articole
cât și în ansamblul său;
  3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Raportului  de
evaluare și a valorii de piață, în vederea cumpărării de către Consiliul
Județean  Hunedoara  a  unei  părți  din  clădirea  fostei  Bănci  Agricole
Deva, aflată în proprietatea SC General Investment SRL București –
adoptat  cu  unanimitate  de  voturi  (24),  atât  pe  articole  cât  și  în
ansamblul său.
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