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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit 
în ședință de îndată în data de 12 iunie 2017, orele 1100, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței sunt prezenți un număr de 26 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Lipsesc de la ședință domnul 
vicepreședinte Vasilescu Sorin Adrian și domnii consilieri județeni: 
Burlec-Martin Ionel, Dunca Victoria Alina, Mârza Florin, Popescu 
Valentin, Toma Florian, Vlad Ovidiu. 
    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 ordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara din 26 mai 2017. 
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și a fost aprobat cu unanimitate de voturi (26). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
ai obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Creșterea eficienței 
energetice-Centrul de Ingrijire și Asistență Petrila”, Programul 
Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul 
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr.POR/97/3/1) – Axa prioritară 3 
– Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 



Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în 
sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice – adoptat cu 
unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inidcatorilor tehnico-economici 
ai obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Creșterea eficienței 
energetice-Centrul de Plasament Brad”, Programul Operațional 
Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul 
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr.POR/97/3/1) – Axa prioritară 3 
– Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în 
sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice – adoptat cu 
unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare 
Regională a Județului Hunedoara 2014-2020 pentru pregătirea, 
promovarea și implementarea proiectelor de investiții aferente 
exercițiului financiar 2014-2020 – adoptat cu unanimitate de voturi (26), 
atât pe articole, cât și în ansamblu. 
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