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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit 
în ședință de îndată în data de 12 octombrie 2017, orele 900, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței sunt prezenți un număr de 24 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Lipsesc de la ședință: domnul 
președinte Bobora Mircea Flaviu, domnul vicepreședinte Vasilescu 
Sorin Adrian, domnii consilieri județeni Dunca Victoria Alina, Frânc 
Oana Elisabeta, Gherman Petre Lucian, Gligor Dorin Oliviu, Mârza 
Florin, Mutulescu Marius, Toma Florian. 
    Sedința a fost condusă de domnul vicepreședinte 
Andronache Daniel Costel. 
    A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (24) 
procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara din 28 septembrie 2017. 
    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 două proiecte de hotărâre. 
    Ordinea de zi astfel modificată a fost supusă la vot și 
aprobată cu unanimitate de voturi (24). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
ai proiectului „Modernizare Culoar Trafic Mureș Nord: DN7 (Gelmar) – 
Geoagiu Băi – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – 
Bârsău – Soimuș - Brănișca – DN7 (Ilia)”, în cadrul  Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Imbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 
6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale”, Apelul de proiecte POR 2016/6/6.1/2 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în ansamblu: 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Deva, 
precum și modificarea programului de investiții anexă la buget – 
adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în 
ansamblu. 
 
 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Dumitru Sorin Stefoni 
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                                                         Corina Carmen Mureșan 
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