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M I N U T A
ședinței de îndată a Consiliului Județean Hunedoara

din data de 16 aprilie 2018

  Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a 
întrunit în ședință de îndată în data de 16 aprilie 2018, orele 1000, 
în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.

La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 29 
consilieri județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la 
ședință domnii consilieri județeni Felciuc Eduard, Frânc Oana 
Elisabeta, Hirghiduși Ion și Mârza Florin
    Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea 
Flaviu, președintele Consiliului Județean Hunedoara.
  A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi 
(29) procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din 30 martie 2018.
  Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot și 
adoptat cu unanimitate de voturi (29), cu mențiunea că proiectul 
de hotărâre de la punctul trei va fi discutat și supus votului 
înaintea celui de la punctul unu.
  Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare, 

extindere și dotare - Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean de  Urgență Deva” depus în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – ”
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de 
investiții 8.1 ”Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, 
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reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și 
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de 
la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, 
Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri 
urgențe, Apelul de proiecte POR 2017/8/8.1/8.2.B/1/7 – adoptat 
cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării portofoliului 
de proiecte din cadrul Planului de Dezvoltare a Județului 
Hunedoara 2014–2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.131/2017 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și a documentației tehnico-economice a proiectului 
„Modernizare, extindere și dotare - Unitatea de Primiri Urgențe 
a Spitalului Județean de Urgență Deva” în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-202, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 ”
Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și 
promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de 
la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, 
Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri 
urgențe, Apelul de proiecte POR 2017/8/8.1/8.2.B/1/7 – adoptat 
cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în 
ansamblu;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu;

• Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu 
al județului Hunedoara pe anul 2018 – adoptat cu unanimitate 
de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a 
Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Realizarea 
Muzeului Civilizației Dacice în municipiul Orăștie” – adoptat cu 
unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblu.
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PENTRU SECRETARUL JUDETULUI:
SEF SERVICIU JURIDIC,
Mariana Daniela Bîrsoan

                  CONSILIER,
                                                       Corina Carmen 

Mureșan
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