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

Hunedoara din data de 15 octombrie 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.290/2020, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară, în sistem de videoconferință, în data de 15 octombrie 
2020, orele 10,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 31 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Lipsesc de la ședință domnii 
consilieri județeni: Dunca Victoria Alina și Toma Florian 
    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 18 septembrie 2020. 
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și adoptat 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 aprobarea statului de funcții al 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara – adoptat 
cu unanimitate de voturi (31); 
    2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.19/2019 privind stabilirea salariilor 
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de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, cu 
modificările și completările ulterioare – adoptat cu unanimitate de voturi 
(31); 
    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2020,  precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget – 
adoptat cu unanimitate de voturi (31);  
    4. 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); 
    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale spitalelor de interes 
județean, precum și modificarea programului de investiții, anexă la 
buget – adoptat cu unanimitate de voturi (31); 
    6. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual 
al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea 
exerciţiului bugetar  al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2020 – adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
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