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M I N U T A
ședinței extraordinare a Consiliului Județean Hunedoara 
din data de 19 iunie 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 19 iunie 2019, orele 1000, 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:  Dunca  Victoria  Alina,  Frânc  Oana  Elisabeta,
Hirghiduși  Ion,  Hodor  Petru,  Magheru  Dan  Adrian,  Mârza  Florin,
Popescu Valentin, Popescu Viorica,  Suciu Ancuța Elena.
  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 data de 31 mai 2019.
  Proiectul  ordinii  de  zi  propus  a  fost  supus  la  vot  fără
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (24).
    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.27/2019  privind  aprobarea
documentației tehnice Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici  pentru  obiectivul  de  investiții  „Linie  verde  de  autobuze
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green
Line Valea Jiului – componenta 1” modificată prin Hotărârea Consiliului
Județean Hunedoara nr.47/2019 și prin Hotărarea Consiliului Județean
Hunedoara nr.72/2019 – adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe
articole, cât și în ansamblul său;
 2.  Proiect  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii
Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.28/2019  privind  aprobarea
documentației tehnice Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-



economici  pentru  obiectivul  de  investiții  „Linie  verde  de  autobuze
electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green
Line  Valea  Jiului  –  componenta  2”,  modificată  prin  Hotărârea
Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.48/2019  si  prin  Hotărârea
Consiliului Județean Hunedoara nr.73/2019 – adoptat cu unanimitate
de voturi (24), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului
consolidat  și  armonizat  al  Serviciului  de  alimentare  cu  apă  și  de
canalizare pentru Valea Jiului – adoptat cu unanimitate de voturi (24),
atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului
Hunedoara  prin  Consiliul  Judeţean  Hunedoara  cu  Municipiul
Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara în vederea
realizării  în  comun a unui  proiect  de interes județean –  adoptat  cu
unanimitate de voturi (24), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor
tehnico-economici  și  a  documentației  tehnico-economice  pentru
obiectivul de investitii  „Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 66
cu strada Dealului – Municipiul Petroșani”- adoptat cu unanimitate de
voturi (24), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației
tehnico-economice  (faza  DALI)  și  a  indicatorilor  tehnico-economici
pentru obiectivul  de investiții  „Reabilitare Casa de cultură Municipiul
Hunedoara” – adoptat cu unanimitate de voturi (24), atât pe articole,
cât și în ansamblul său.

SECRETAR AL JUDETULUI,
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