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M I N U T A
ședinței extraordinare a Consiliului Județean Hunedoara 
din data de 7 martie 2019, întocmită în conformitate cu 

prevederile art.10 din Legea nr.52/2003
  Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit
în ședință extraordinară în data de 7 martie 2019, orele 900, în sala de
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.
  La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 26 consilieri
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnii
consilieri  județeni:  Bălănesc Doinița Maria, Dimulescu Rodica, Frânc
Oana Elisabeta,  Gherman Petre Lucian,  Ivăniși  Maria, Mârza Florin,
Oprișa Ioan Florin.
  Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu,
președintele Consiliului Județean Hunedoara.
  A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (26)
procesul  verbal  încheiat  în  ședința  ordinară  a  Consiliului  Județean
Hunedoara din data de 28 februarie 2019.
  Proiectul  ordinii  de  zi  propus  a  fost  supus  la  vot  fără
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (26).
    Proiectele  de  hotărâre  înscrise  pe  ordinea  de  zi  au  fost
supuse votului plenului și adoptate astfel:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici  și  a  documentației  tehnico-economice  pentru
obiectivul de investiții „Modernizare și dotare laborator radiologie
și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere
pentru  cabinet  pediatrie  în  cadrul  ambulatoriului  integrat  al
Spitalului Județean de Urgență Deva – județul Hunedoara”, Axa
prioritară  8,  Prioritatea  de  investiții  8.1,  Obiectiv  specific  8.1,
Operațiunea  A  –  Ambulatorii,  Apel  de  proiecte



POR/2017/8/8.1/8.1.A/1/7  regiuni  –  adoptat  cu  unanimitate  de
voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblul său;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare și
dotare laborator  radiologie și  imagistică medicală,  laborator  de
medicină nucleară,  extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul
ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva –
județul Hunedoara”, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1,
Obiectiv  specific  8.1,  Operațiunea  A  –  Ambulatorii,  Apel  de
proiecte  POR/2017/8/  8.1/8.1.A/1/7  regiuni,  precum  și  a
cheltuielilor legate de acest proiect – adoptat cu unanimitate de
voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblul său;

3. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților
Consiliului  Județean  Hunedoara  în  comisia  de  concurs  și  în
comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției
de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu –
adoptat astfel: art. 1 și art.2 prin vot secret, conform proceselor
verbale  de  numărare  a  voturilor;  art.3  și  pe  ansamblu  cu
unanimitate de voturi (5 – domnul consislier județean Magheru
Dan Adrian nu a participat la vot).

SECRETAR AL JUDETULUI,
Daniel Dan
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                                                       Corina Carmen Mureșan


