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M I N U T A
ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara din data de 
28 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 ordinară în data de 28 iunie 2019, orele 1100,  în sala de
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara.
  La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 28 consilieri
județeni, ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnii
consilieri  județeni  Frânc  Oana  Elisabeta,  Socaci  Andrei,  Vasilescu
Sorin Adrian, Vlad Ovidiu.
  Sedința a fost condusă de domnul Bobora Mircea Flaviu,
președintele Consiliului Județean Hunedoara.
  A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (28)
procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean
Hunedoara din data de 19 iunie 2019.
  S-a  alăturat  plenului  doamna  consilier  județean  Armean
Lenuța, astfel încât numărul consilierilor prezenți în continuare este 29.
  In  conformitate  cu  prevederile  art.43  alin.1  din  Legea
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale art.50 alin.3 din Regulamentul de
organizare şi  funcţionare a Consiliului  Judeţean Hunedoara, aprobat
prin Hotărârea nr.102/2016, s-a propus  completarea ordinii de zi cu
încă trei proiecte de hotărâre.  Ordinea de zi astfel completată a fost
supusă la vot și aprobată cu unanimitate de voturi (29).  
  Proiectele  de  hotărâre  înscrise  pe  ordinea  de  zi  au  fost
supuse votului plenului și adoptate astfel:
  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului  Județean  Hunedoara  ca  membri  în  Consiliul  de
administrație  al  Spitalului  Județean  de  Urgență  Deva  –  adoptat  cu
unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblul său;



  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului  Județean  Hunedoara  ca  membri  în  Consiliul  de
administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad – adoptat  cu
unanimitate de voturi (28 –  doamna consilier județean Suciu Ancuța
Elena  nu  participă  la  adoptarea  acestui  proiect  de  hotărâre),  atât
pearticole, cât și în ansamblul său;
  3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliului  Județean  Hunedoara  ca  membri  în  Consiliul  de
administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat
cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
  4.  Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  valabilității
Programului  de  transport  public  județean  de  persoane  prin  curse
regulate,  valabil  pentru  perioada  01.01.2014  –  30.06.2019  și  a
Contractelor  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport  public
județean  de  persoane  prin  curse  regulate  până  la  data  de  02
decembrie  2019  –  adoptat  cu  unanimitate  de  voturi  (29),  atât  pe
articole, cât și în ansamblul său;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al
Centrului  de  Cultură  și  Artă  al  Județului  Hunedoara  –  adoptat  cu
unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  6.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea organigramei,  a
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva – adoptat cu
unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  organigramei,
statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat cu unanimitate de
voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  8.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Acordului  de
asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara
și  Direcția Județeană pentru Sport  și  Tineret  Hunedoara în vederea
finanțării și organizării în comun a programului de tabere ”ARC”, ediția
2019 – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în
ansamblul său;
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului
Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Institutul Național al
Patrimoniului, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni
de  interes  public  –  adoptat  cu  unanimitate  de  voturi  (29),  atât  pe
articole, cât și în ansamblul său; 
  10.  Proiect  de  hotărâre  privind  actualizarea  Monografiei
economico-militare  a  Județului  Hunedoara,  aprobată  prin  Hotărârea



Consiliului Județean Hunedoara nr.127/2016 – adoptat cu unanimitate
de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  11.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  dezmembrării
unor imobile reprezentând sectoare de drumuri județene – adoptat cu
unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  12.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării
bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  al  Spitalului  Județean  de  Urgență
Deva pe anul 2019 și modificarea programului  de investiții  anexă la
buget – adoptat cu unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în
ansamblul său;
  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat cu
unanimitate de voturi (29), atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  14.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației
tehnico-economice  (faza  DALI)  și  a  indicatorilor  tehnico-economici
pentru  obiectivul  de  investiții:  „Amenajare  spații  RMN  la  Spitalul
Județean de Urgență Deva”  – adoptat cu unanimitate de voturi (29),
atât pe articole, cât și în ansamblul său;
  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale
și  a  temei  de  proiectare  pentru  obiectivul  de  investiții:  „Construire
clădire pentru radioterapie”  – adoptat  cu unanimitate de voturi  (29),
atât pe articole, cât și în ansamblul său.
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