
1 
 

ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE  
PUBLICA LOCALA 
 
 
 
 

 
 

M I N U T A 
ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 12 iunie 2020, întocmită în conformitate cu  

prevederile art.10 din Legea nr.52/2003 
 

 

 

    În conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3  
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziția nr.161/2020, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară, în sistem de videoconferință, în data de 12 iunie 2020, 
orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 31 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Lipsesc de la ședință domnii 
consilieri județeni Oprișa Ioan Florin și Pârvan Ilie. 
  Ședința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu, 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (31) 
procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 29 mai 2020. 
    In conformitate cu prevederile art.135 alin.6 și alin.8 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, s-a propus suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect 
de hotărâre. Ordinea de zi astfel modificată a fost supusă la vot și 
aprobată cu unanimitate de voturi (31). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
    1. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente 
financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (31); 
    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării 
bugetului propriu al Județului Hunedoara  pe anul 2020 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (31); 
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    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, ale unor instituţii aflate 
în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara – adoptat 
cu unanimitate de voturi (31); 
    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii 
juridice specializate, de asistență și reprezentare  a intereselor Unității 
Administrativ Teritoriale – Județul Hunedoara, în justiție – adoptat cu 17 
voturi pentru (Andronache Daniel Costel, Bălănesc Doinița Maria, 
Bobora Mircea Flaviu, Circo Aurel Vasile, Dimulescu Rodica, Dunca 
Victoria Alina, Felciuc Eduard, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Iovănescu 
Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Petruș Adrian, Popa Mircea Marcel, Rus 
Lucian Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, Ștaier Ioan Dumitru) și 
14 voturi împotrivă (Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu 
Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Chivu Cristina, Dămian Dana, Mârza 
Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Popescu Viorica, 
Popescu Valentin, Șimon Ionuț Lucian, Toma Florian, Vasilescu Sorin 
Adrian); 
    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de 
parteneriat cu privire la proiectul ”Creșterea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID – 19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Deva” în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 – 
2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19- adoptat cu 
unanimitate de voturi (31); 
    6. Proiect de hotărâre privind actualizarea 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 (31). 
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