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M I N U T A
ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 30 aprilie 2020, întocmită în conformitate cu 
prevederile art.10 din Legea nr.52/2003

  În conformitate cu prevederile art.178 alin.1 și art.179 alin.2
lit.a  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  României  nr.57/2019
privind  Codul  administrativ,  prin  Dispoziția  nr.120/2020,  Consiliul
Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în ședință ordinară,
în sistem de videoconferință, în data de 30 aprilie 2020, orele 1100.
  La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 32 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 (32)
procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean
Hunedoara din data de 27 aprilie 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  patru
proiecte  de  hotărâre.  De  asemenea,  s-a  propus  ca  proiectul  de
hotărâre nr.4 să fie supus votului primul, pentru ca doamna consilier
județean Chivu Cristina să poată participa la ședință cu drept de vot.
Ordinea de zi  astfel  modificată  a  fost  supusă la  vot  și  aprobată  cu
unanimitate de voturi (32).
  Proiectele  de  hotărâre  înscrise  pe  ordinea  de  zi  au  fost
supuse votului plenului și adoptate astfel:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  validarea  mandatului  de  consilier
județean al doamnei Chivu Cristina – adoptat cu unanimitate de
voturi (32);

  După depunerea jurământului,  doamna consilier  județean
Chivu Cristina participă la ședință cu drept de vot, astfel încât numărul
consilierilor județeni prezenți în continuare este 33.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra situației
gestionării  bunurilor  Consiliului  Județean  Hunedoara  la  31
decembrie 2019 – adoptat cu unanimitate de voturi (33);



3. Proiect  de  hotărâre  privind  analiza  şi  aprobarea  execuţiei
bugetelor  aflate  în  autoritatea  Consiliului  Judeţean  Hunedoara
întocmite  pe  secţiunea  de  funcţionare  şi  dezvoltare  pentru
trimestrul I  2020 – adoptat cu unanimitate de voturi (33);

4. Proiect  de  hotărâre  privind  analiza  şi  aprobarea  execuţiei
bugetului  împrumuturilor  interne  ale  Consiliului  Judeţean
Hunedoara pentru trimestrul I 2020 – adoptat cu unanimitate de
voturi (33);

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  notei  conceptuale  și  a
temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:  „Lucrări  de
construcție camera tehnică centrală termică la Centrul de Îngrijire
și Asistență Păclișa nr.1”– adoptat cu unanimitate de voturi (33)

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  Actului
constitutiv  al  SC  APAPROD  SA  Deva,  ca  urmare  a  încetării
calității  de  acționar  a  UAT  Municipiul  Orăștie  –  adoptat  cu
unanimitate de voturi (33);

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de
întreținere  curentă  și  periodică  drumuri  județene  aflate  în
administrarea Consiliului județean Hunedoara, pentru anul 2020 –
adoptat cu unanimitate de voturi (33).
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