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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit 
în ședință de îndată în data de 7 septembrie 2018, orele 900, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 24 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnii 
consilieri județeni: Chirilă Ioan Nicolaie, Circo Aurel Vasile, Frânc Oana 
Elisabeta, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Hojda Ion, Mârza Florin, 
Mutulescu Marius, Simon Ionuț Lucian. 
    Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu, 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (24) 
procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 31 august 2018. 
    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 completată a fost supusă la vot și 
adoptată 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 modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.190/2018 pentru aprobarea acordului de 
parteneriat cu privire la depunerea aplicației de finanțare a 
proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru populația județului Hunedoara”, în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 
8, Apeluri pentru proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.1.A 
Ambulatorii – adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, 
cât și în ansamblul său; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.191/2018 privind aprobarea acordului de 
parteneriat cu privire la aplicația de finanțare a proiectului 
„Imbunătățirea accesului populației din județul Hunedoara la servicii 
medicale de urgență”, în cadrul Programului Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și 
sociale, Prioritatea de investiții 8, Apeluri pentru proiecte 
nefinalizate, Operațiunea 8.2.B Unități de primiri urgențe – adoptat 
cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în ansamblul 
său; 

3. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri privind  
conducerea operatorului de apă SC APAPROD SA Deva – adoptat 
cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în ansamblul 
său. 

 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Mariana Daniela Bîrsoan 
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                                                         Corina Carmen Mureșan 
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