
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE  
PUBLICA LOCALA 
 
 
 
 
 
 
 

M I N U T A 
ședinței de îndată a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 15 mai 2017 

 

 

 

    Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit 
în ședință de îndată în data de 15 mai 2017, orele 1200, în sala de 
ședințe a Consiliului Județean Hunedoara. 
  La lucrările ședinței sunt prezenți un număr de 27 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Lipsesc de la ședință domnii 
consilieri județeni: Burlec-Martin Ionel, Dunca Victoria Alina, Frânc Oana 
Elisabeta, Hodor Petru, Mârza Florin, 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 (27) 
procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara din 28 aprilie 2017. 
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și a fost aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării și transmiterii către 
unitățile administrativ-teritoriale din județul Hunedoara a unor bunuri 
mobile achiziționate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat 
al Deșeurilor în Județul Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi 
(27), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.55/2017 referitoare la aprobarea Regulamentelor  pentru 
finanțarea furnizorilor privați de servicii sociale în domeniul protecției 
copilului și în domeniul protecției persoanei adulte cu 



handicap/persoanei vârstnice – adoptat cu unanimitate de voturi (27), 
atât pe articole, cât și în ansamblu; 
3. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.6 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului „Modernizare DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan 
(km13+050 – km22+791)” în cadrul Programului Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 6 – „Imbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității 
regionale prin contectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul apelului POR 
2016/6/6.1/2, cod apel POR/103/6/1 – adoptat cu unanimitate de voturi 
(27), atât pe articole, cât și în ansamblu; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 687 
Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km13+050 – km22+791), a cheltuielilor 
legate de proiect și a Acordului de parteneriat în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – „Imbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 
„Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, titlul 
apelului POR 2016/6/6.1/2, cod apel POR/103/6/1 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (27), atât pe articole, cât și în ansamblu. 
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