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    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit 
în ședință extraordinară în data de 12 noiembrie 2018, orele 1100, 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 
vicepreședinți Andronache Daniel Costel și Vasilescu Sorin Adrian, 
precum și domnii consilieri județeni: Frânc Oana Elisabeta, Hirghiduși 
Ion, Mârza Florin, Mutulescu Marius și Stănescu Vetuța. 
    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 26 octombrie 2018. 
    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 proiectului 
”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa” și  a cheltuielilor legate de proiect din 
cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 
”Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de Investiții 5.1. 
”Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 
cultural”, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, pentru Regiunea Vest, 
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Cod apel: POR/364/5 – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe 
articole, cât și în ansamblul său; 
    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
”Modernizare DJ 705   A Orăștie – Costești – Sarmizegetusa Regia 
km.2+200 – km.19+465” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul 
Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: 
”Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală”, 
Prioritatea de investiții 1. ”Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN – T”, 
obiectiv specific 1 - ”Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 
rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN – T prin reabilitarea 
și modernizarea drumurilor județene care asigură conexiunile 
secundare și terțiare la rețea, în scopul reducerii timpului de deplasare 
și fluidizării traficului”, Apelul de proiecte nr.6/6.1/4 Vest, cod apel 
POR/367/6/1 – adoptat astfel: art.1-3 cu 25 voturi pentru și un vot 
împotrivă (Magheru Dan Adrian), iar art.4-8, precum și în ansamblul 
său cu unanimitate de voturi (26) ; 
    3. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul 
sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea 
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural“, 
Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare DJ 705A Orăştie - Costeşti – 
Sarmizegetusa km 2+200 – km 19+465” în vederea finanţării prin 
Programul Operaţional Regional 2014 - 2020. Axa prioritară 6: 
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală. 
Prioritate de investiţii 1 a axei prioritare 6: 6.1 Stimularea mobilităţii 
regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la 
infrastructura TEN-T, obiectiv specific 1 - Creşterea gradului de 
accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei 
TEN-T prin reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene care 
asigură conexiunile secundare şi terţiare la reţea, în scopul reducerii 
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timpului de deplasare şi fluidizării traficului – adoptat  cu unanimitate 
de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2018 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de 
voturi (26), atât pe articole, cât și în ansamblul său; 
    7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri și cheltuieli al Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane – adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și 
în ansamblul său; 
    8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ 
de acțiune pe timpul iernii 2018-2019 pentru drumurile județene – 
adoptat cu unanimitate de voturi (26), atât pe articole, cât și în 
ansamblul său. 
 
 
 
 

SECRETAR AL JUDETULUI, 
Daniel Dan 

 
 

 
                        CONSILIER, 

                                                         Corina Carmen Mureșan 
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