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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit 
în ședință de îndată în data de 14 septembrie 2018, orele 900, în sala 
de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
    La lucrările ședinței au fost prezenți 22 consilieri județeni, 
ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnii consilieri 
județeni: Armean Lenuța, Frânc Oana Elisabeta, Hirghiduși Ion, Mârza 
Florin, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Popescu Viorica, 
Stănescu Vetuța, Șimon Ionuț Lucian, Ștaier Ioan Dumitru și Toma 
Florian. 
    Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu, 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (22) 
procesul verbal încheiat în ședința de îndată a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 7 septembrie 2018. 
    Ordinea de zi a fost supusă la vot și adoptată cu 
unanimitate de voturi (22). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.127/2018 privind aprobarea acordului de 
parteneriat între U.A.T. Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local al 
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Municipiului Orăștie, și U.A.T. Județul Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara, în vederea promovării proiectului 
”Realizarea Muzeului Civilizației Dacice, cu reabilitarea și 
modernizarea străzilor de acces în municipiul Orăștie” – adoptat 
cu unanimitate de voturi (22), atât pe articole, cât și în ansamblul 
său; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări 
de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018 
– adoptat cu unanimitate de voturi (22), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său; 

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane a unui monument istoric aparținând 
domeniului public al Județului Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (22), atât pe articole, cât și în ansamblul 
său. 

  Proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrare 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de 
Gestionare a Deșeurilor în județul Hunedoara” a unui bun 
achiziționat prin Proiectul Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Hunedoara nu a fost supus dezbaterii și 
adoptării plenului și a fost amânat pentru ședința ordinară din data 
de 24 septembrie 2018.  

 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Mariana Daniela Bîrsoan 
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