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

din data de 19 decembrie 2016, orele 1000 

 

 

 

 

    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în 
ședință de extraordinară în data de 19 decembrie 2016, orele 1000, în 
sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței au participat un număr de 32 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. A lipsit de la ședință domnul 
consilier județean Mârza Florin.  
    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 (31).  
    Proiectele de hotărâre din 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 (32), atât pe articole, cât și în 
ansamblu. 

2. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor 
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, întocmite pe 
secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul IV 2016 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe articole, cât și în 
ansamblu. 

3. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe 



trimestrul IV 2016 – adoptat cu unanimitate de voturi (32), atât pe 
articole, cât și în ansamblu. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația 
Culturală „Ziene Sânziene” Călan, în vederea realizării în comun a 
unui proiect de interes public județean – adoptat cu unanimitate de 
voturi (32), atât pe articole, cât și în ansamblu. 

    De asemenea, domnul Nistor Laurențiu și-a prezentat în plen 
demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. 
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