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

Hunedoara din data de 27 aprilie 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.121/2020, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară, în sistem de videoconferință, în data de 27 aprilie 2020, 
orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 31 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. 
  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 extraordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 21 aprilie 2020. 
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
        S-a alăturat plenului domnul consilier județean Popa Mircea 
Marcel, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare 
este 32. 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
propriu al Județului Hunedoara  precum și virările de credite 
bugetare în cadrul bugetului propriu, pe anul 2020 – adoptat 
cu unanimitate de voturi (32); 

2. 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 (32); 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de 
rezervă  la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe 
anul 2020 – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetelor 
de venituri şi cheltuieli ale spitalelor publice de interes 
județean, precum și modificarea programului de investiții, 
anexă la buget,  pe anul 2020 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (32). 

 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      CONSILIER, 
                                                        Corina Mureșan 

 
 


