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MINUTA
ședinței de îndată a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 18 octombrie 2018
Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit
în ședință de îndată în data de 18 octombrie 2018, orele 1500, în sala
de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.
La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 18 consilieri
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnii
consilieri județeni: Bălănesc Doinița Maria, Ciodaru Iulian Dacian,
Dimulescu Rodica, Frânc Oana Elisabeta, Gherman Petre Lucian,
Hodor Petru, Hojda Ion, Magheru Dan Adrian, Mârza Florin, Oprișa
Ioan Florin, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Stănescu Vetuța,
Suciu Ancuța Elena, 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 (18)
procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean
Hunedoara din data de 8 octombrie 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.
Ordinea de zi astfel completată a fost supusă la vot și
adoptată cu 12 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Toma Florian, Antal
Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie, Mutulescu Marius, Simon Ionuț
Lucian, Armean Lenuța).
Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost
supuse votului plenului:
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- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de
investiții „Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică
medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet
pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de
Urgență Deva - județ Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de
Investitii 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii, Apel
de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – a fost adoptat cu
unanimitate de voturi (18), atât pe articole, cât și în ansamblul său.
- Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019 – nu a
putut fi adoptat, întrucât cei șase membri ai grupului PNL prezenți la
ședință (Toma Florian, Antal Liviu Marius, Chirilă Ioan Nicolaie,
Mutulescu Marius, Simon Ionuț Lucian, Armean Lenuța) nu au
participat la adoptarea lui.
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