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

din data de 10 noiembrie 2017 

 

 

 

    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit 
în ședință de îndată în data de 10 noiembrie 2017, orele 1200, în sala 
de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți un număr de 
24 consilieri județeni, ședința fiind legal constituită. Lipsesc de la 
ședință domnii consilieri: Ciodaru Iulian Dacian, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Frânc Oana Elisabeta, Gherman Petre Lucian, Hojda Ioan, Mârza 
Florin, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian. 
    Sedința a fost condusă de domnul președinte Bobora 
Mircea Flaviu. 
    A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (24) 
procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara din 30 octombrie 2017. 
    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 
suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre. 
    Ordinea de zi astfel modificată a fost supusă la vot și 
aprobată cu unanimitate de voturi (24). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2017 – adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât 
și în ansamblu; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de 
Urgență Deva – adoptat cu unanimitate de voturi astfel: pe 
articole 24 voturi pentru, iar în ansamblu cu 25 voturi pentru (s-a 
alăturat plenului și domnul consilier Magheru Dan Adrian);  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe 
anul 2017 ale unor instituții publice aflate în subordinea și 
finanțarea Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (25), atât pe articole, cât și în ansamblu; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2017 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (25), atât pe articole, cât și în 
ansamblu; 

5. 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 (25), atât pe articole, cât și în ansamblu. 

 
 
 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Dumitru Sorin Stefoni 

 
 
 

 
                        CONSILIER, 

                                                         Corina Carmen Mureșan 
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