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MINUTA
ședinței de îndată a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 9 ianuarie 2017

Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în
ședință de de îndată în data de 9 ianuarie 2017, orele 1100, în sala de
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.
La lucrările ședinței au participat un număr de 26 consilieri
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnii
consilieri județeni: Bălănesc Doinița-Maria, Bejinariu Valeriu, Frânc OanaElisabeta, Hirghiduși Ion, Mârza Florin, Toma Florian.
Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea-Flaviu –
președintele Consiliului Județean Hunedoara.
A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (26)
procesul verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean
Hunedoara din 29 decembrie 2016.
In conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat
prin Hotărârea nr.102/2016, s-a propus și aprobat cu unanimitate de
voturi (26) completarea ordinii de zi cu încă un punct:
- Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea
exercițiului bugetar al anului 2016 ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017.
Proiectele de hotărâre din ordinea de zi au fost supuse votului
plenului și adoptate astfel:
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului
2015 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare
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la sfârșitul exercițiului bugetar 2016 – adoptat cu unanimitate de
voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu:
- Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea
exercițiului bugetar al anului 2016 ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017 – adoptat cu
unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu.
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