ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

PROCES VERBAL
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara
din data de 9 ianuarie 2017

La ședință sunt prezenți: Bobora Mircea-Flaviu – președintele
Consiliului Județean Hunedoara; Andronache Daniel-Costel și Vasilescu
Sorin-Adrian – vicepreședinți ai Consiliului Județean Hunedoara; Antal
Liviu Marius, Armean Lenuța, Burlec-Martin Ionel, Circo Aurel-Vasile,
Dimulescu Rodica, Dunca Victoria-Alina, Felciuc Eduard, Gherman
Petre-Lucian, Gligor Dorin-Oliviu, Hodor Petru, Hojda Ion, Iovănescu AlinCosmin, Ivăniși Maria, Magheru Dan-Adrian, Popa Mircea-Marcel, Popa
Ovidiu-Ioan, Popescu Valentin, Rus Lucian-Ioan, Stănescu Vetuța, Suciu
Ancuța-Elena, Simon Ionuț-Lucian, Staier Ioan-Dumitru, Vlad Ovidiu –
consilieri județeni; Stefoni Dumitru-Sorin – secretarul județului.
Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni: Bălănesc
Doinița-Maria, Bejinariu Valeriu, Frânc Oana-Elisabeta, Hirghiduși Ion,
Mârza Florin, Toma Florian.
In calitate de invitați participă directorii și șefii serviciilor din
cadrul aparatului de specialitate, cât și ai instituțiilor din subordinea
Consiliului Județean Hunedoara, reprezentanți ai presei.
Sedința este condusă de domnul Bobora Mircea-Flaviu –
președintele Consiliului Județean Hunedoara.
Bobora Mircea-Flaviu:
Doamnelor, domnilor consilieri, în primul rând dați-mi voie să
vă mulțumesc pentru modul în care ați răspuns solicitării noastre cu
privire la această ședință extraordinară.
In conformitate cu prevederile art.49 alin.2 ale Regulamentului
de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara, aprobat
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prin Hotărârea nr.102/2016 a Consiliului Judeţean Hunedoara, vă rog să
vă ridicaţi pentru intonarea Imnului Naţional al României.
Se intonează Imnul Naţional al României.
Intrucât sunt prezenţi un număr de 26 consilieri, potrivit art.95
alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şedinţa este legal constituită.
Conform prevederilor art.42 alin.5 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, vă supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința de
îndată din data de 29 decembrie 2016. Aveţi dreptul să contestaţi
conţinutul proceselor verbale şi să solicitaţi menţionarea exactă a
opiniilor exprimate de dumneavoastră, în cazul în care consideraţi că nu
au fost consemnate cu exactitate.
Dacă nu sunt observații, vă rog să trecem la aprobarea
procesului verbal:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (26).

x

Bobora Mircea-Flaviu:
Doamnelor și domnilor consilieri, vă propun următorul proiect
al ordinii de zi, așa cum a fost publicat:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului
2015 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare
la sfârșitul exercițiului bugetar 2016.
In conformitate cu prevederile art.50 alin.3 din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, aprobat
prin Hotărârea nr.102/2016, vă rugăm să aprobați completarea ordinii de
zi cu încă un proiect de hotărâre:
- Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea
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exercițiului bugetar al anului 2016, ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017.
Este vorba despre clădirea de la Păclișa, un cartof fierbinte pe
care trebuie să-l rezolvăm. Si trebuie să-l rezolvăm cât se poate de
constructiv, în sensul găsirii unei utilități acelei clădiri. Si, ca detaliu, este
vorba despre suma de 32.000 lei, cu tot cu TVA, respectiv reactualizarea
proiectului pentru acea clădire.
Ca urmare, vă rog să-mi spuneți dacă sunt observaţii. Dacă
nu, vă supun spre aprobare ordinea de zi astfel completată:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (26).

I.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării
excedentului anului 2015 pentru acoperirea definitivă a deficitului
secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2016.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului
anului 2015 pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de
dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2016:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
utilizării excedentului anului 2015 pentru acoperirea definitivă a deficitului
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secțiunii de dezvoltare la sfârșitul exercițiului bugetar 2016, în ansamblul
său:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(26).

II.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la
închiderea exercițiului bugetar al anului 2016 ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017.
Bobora Mircea Flaviu:
Este vorba de ceea ce explicitam înainte de votul asupra
ordinii de zi.
Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot,
pe articole, proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului
bugetar al anului 2016 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de
dezvoltare în anul 2017:
Art.1:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Art.2:
- Cine este pentru?
- Impotrivă?
- Abțineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi (26).
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind utilizarea
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la
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închiderea exercițiului bugetar al anului 2016 ca sursă de finanțare a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017, în ansamblul său:
- Cine este pentru ?
- Impotrivă ?
- Abţineri ?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi
(26).
Bobora Mircea Flaviu:
Acestea fiind spuse, vă mulțumesc încă o dată pentru
participarea la ședința consiliului județean de astăzi. Vă doresc un an plin
de bucurie, încă o dată, și multă-multă sănătate la toți colegii din Consiliul
Județean Hunedoara. Mulțumesc mult.
x
ședinței.

Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările

PRESEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora
SECRETAR AL JUDETULUI,
Dumitru Sorin Stefoni

MCC.
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