ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 12 octombrie 2017

La ședință sunt prezenți: Andronache Daniel Costel –
vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara; Antal Liviu Marius,
Armean Lenuța, Bălănesc Doinița Maria, Chirilă Ioan Nicolaie, Ciodaru
Iulian Dacian, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Felciuc Eduard,
Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși
Maria, Magheru Adrian, Oprișa Ioan Florin, Popa Mircea Marcel,
Popescu Valentin, Rus Lucian Ioan, Stănescu Vetuța, Suciu Ancuța
Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan Dumitru, Vlad Ovidiu.
Lipsesc de la ședință: domnul președinte Bobora Mircea
Flaviu, domnul vicepreședinte Vasilescu Sorin Adrian și domnii
consilieri județeni Dunca Victoria Alina, Frânc Oana Elisabeta,
Gherman Petre Lucian, Gligor Dorin Oliviu, Mârza Florin, Mutulescu
Marius, Toma Florian.
In calitate de invitați participă directori și șefi ai serviciilor
din cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea
Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai presei.
Sedința este condusă de domnul vicepreședinte
Andronache Daniel Costel.
Andronache Daniel Costel:
In conformitate cu prevederile art.49 alin.2 din
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016 a Consiliului Judeţean
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Hunedoara, vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea Imnului Naţional al
României.
Se intonează Imnul Naţional al României.
Intrucât sunt prezenţi un număr de 24 consilieri, potrivit
art.95 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal
constituită.
Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, vă supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința
de ordinară din data 28 septembrie 2017. Aveţi dreptul să contestaţi
conţinutul proceselor verbale şi să solicitaţi menţionarea exactă a
opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că
nu au fost consemnate cu exactitate.
Dacă nu sunt observații, vă supun la vot procesul verbal:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi
(24).

x
Andronache Daniel Costel:
Domnilor consilieri, vă prezint proiectul ordinii de zi, așa
cum a fost publicat:
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.
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In conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean
Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.102/2016, vă rugăm să aprobați
completarea ordinii de zi cu încă două proiecte de hotărâre:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017.
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.
Dacă sunt observaţii? Dacă nu sunt, vă supun spre
aprobare ordinea de zi:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (24).

I.
Se prezintă proiectul 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.
Andronache Daniel Costel:
Acest proiect de hotărâre l-am aprobat – așa cum știți – în
ședința trecută. A apărut o mică diferență la rotunjire la a treia
zecimală și a trebuit să facem această corecție, ca să-l depunem.
Acesta a și fost motivul acestei ședințe de îndată, convocată puțin
intempestiv, dar a fost nevoie de urgență.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
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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:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.3:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.4:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.5:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Se supune la vot proiectul 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”,
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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,
în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (24).

II.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara
pe anul 2017.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor de
credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul
2017:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara
pe anul 2017, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (24).

III.
Se prezintă proiectul 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.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la
vot, pe articole, proiectul 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:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (24).
Se supune la vot proiectul 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, în ansamblul său:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de
voturi (24).
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Andronache Daniel Costel:
Aceasta a fost ordinea de zi a ședinței de îndată de astăzi.
Vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut pentru a participa la
ședință și vă doresc o zi bună în continuare.
La revedere!
Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările
ședinței.

VICEPRESEDINTE,
Daniel Costel Andronache
SECRETAR AL JUDETULUI,
Dumitru Sorin Stefoni
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