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MINUTA
ședinței extraordinare a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 18 decembrie 2018, 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 18 decembrie 2018, orele 900, în
sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.
La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 25 consilieri
județeni, ședința fiind legal constituită. Pe parcursul derulării ședinței,
în sală a venit și doamna consilier județean Dunca Victoria Alina, astfel
că numărul consilierilor județeni prezenți la ședință a fost de 26.
Lipsesc de la ședință: Andronache Daniel Costel –
vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Frânc Oana
Elisabeta, Hodor Petru, Mârza Florin, Mutulescu Marius, Popescu
Viorica și Toma Florian – consilieri județeni.
Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu,
președintele Consiliului Județean Hunedoara.
A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (25)
procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean
Hunedoara din data de 14 decembrie 2018.
Ordinea de zi a ședinței a fost supusă la vot și aprobată cu
unanimitate de voturi (25).
Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost
supuse votului plenului și adoptate astfel:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii
contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare și
administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor

Bârcea Mare, județul Hunedoara – adoptat cu unanimitate de
voturi (24 - domnul consilier județean Felciuc Eduard nu participă
la adoptarea acestui proiect de hotărâre) pe articole, iar în
ansamblul său a fost adoptat cu unamitate de voturi (25 – în sală
a venit și doamna consilier județean Dunca Victoria Alina);
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării repartiției
redevenței aferentă bunurilor rezultate în urma derulării
Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID)
în județul Hunedoara” - adoptat cu unanimitate de voturi (25 domnul consilier județean Felciuc Eduard nu participă la
adoptarea acestui proiect de hotărâre), atât pe articole, cât și în
ansamblul său
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