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

din data de 16 septembrie 2016, orele 1100 

 

 

    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință de îndată în data de 16 septembrie 2016, orele 1100, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat  un număr de 25 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnii 
consilieri județeni Andronache Daniel-Costel, Frânc Oana-Elisabeta, 
Hirghiduși Ion, Mârza Florin, Popa Ovidiu-Ioan, Rus Lucian-Ioan.  
    Sedința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
      Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără modificări 
și a fost aprobat cu unanimitate de voturi (24).  
    Proiectele de hotărâre din ordinea de zi au fost supuse votului 
plenului și adoptate astfel: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 
2016, precum și modificarea programului de investiții anexă la 
buget – aprobat cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și 
în ansamblu (domnul consilier Magheru Dan-Adrian nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

- Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.39/2016 privind utilizarea excedentului 
anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la 
închiderea exercițiului bugetar al anului 2015 ca sursă de finanțare 
a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2016 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (25) atât pe articole, cât și în ansamblu; 



- Proiect de hotărâre privind aprobarea recificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Agenției de Dezvoltare 
Economico-Socială a Județului Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (25), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale spitalelor de interes județean – 
adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în 
ansamblu (domnul consilier Magheru Dan-Adrian nu participă la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

- Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru 
obliectivul de investiții „Restaurare castel Nopcea, sat Săcel, 
comuna Sîntămărie Orlea, județul Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (25), atât pe articole, cât și în ansamblu. 
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