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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE  
PUBLICA LOCALA 

 
 
 
 
 
 

M I N U T A 
ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara din data de  
30 septembrie 2021, întocmită în conformitate cu prevederile  

art.10 din Legea nr.52/2003 
 

 

 

    În conformitate cu prevederile art.178 alin.1 și art.179 alin.2 
lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
prin Dispoziția nr.350/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat s-a întrunit în ședință ordinară, în sistem de videoconferință, 
în data de 30 septembrie 2021, orele 10,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 31 consilieri 
județeni, la care se adaugă președintele consiliului județean (32), 
ședința fiind legal constituită. 
    Ședința a fost condusă de domnul președinte Laurențiu 
Nistor. 
    Procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data 
de 22 septembrie 2021 a fost supus votului plenului și aprobat cu 
unanimitate de voturi (32). 
    În conformitate cu prevederile art.135 alin.8 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, s-a propus suplimentarea ordinii de zi cu încă 6 proiecte 
de hotărâre. Ordinea de zi astfel suplimentată a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi (32). 
    S-a conectat pe platforma online și domnul connsilier 
județean Pârvuta Gabriel, astfel încât numărul consilierilor județeni 
prezenți este 32, număr la care se adaugă președintele consiliului 
județean (33). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare 
DJ762: Baia de Criș - Bulzeștii de Sus – limită județ Alba, km 
22+253 – km 35+202” – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Construcție 
modulară parter – 6 module metalice” la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad – adoptat cu unanimitate de voturi (32 
– doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu a 
participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu 
pentru transportul județean de persoane prin curse regulate, 
pe traseul Deva-Lăsău-Fintoag din Programul de transport 
public județean de persoane prin curse regulate în județul 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

4. Proiect de hotărâre privind însușirea unor protocoale de 
predare-primire – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 
județului Hunedoara, în domeniul privat al județului 
Hunedoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea SC 
APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani, în vederea scoaterii 
din funcțiune, casării și valorificării acestora – adoptat cu 
unanimitate de voturi (33); 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții ale Teatrului Dramatic „Ion. D. Sîrbu” 
Petroșani – adoptat cu 31 voturi pentru și 2 abțineri (Fekete 
Zoltan Iosif și Micula Dacian Claudiu); 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și 
servicii de întreținere, reparații curente și periodice a 
drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara pentru anul 2021 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (33); 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale, alocate Consiliului Județean Hunedoara 
pe anul 2021 – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite 
bugetare, precum și modificarea programului de investiții 
anexă la buget – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor 
de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale unor instituții publice 
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din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara – 
adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de 
Urgență Deva, virările de credite bugetare, precum și 
modificarea programului de investiții anexă la buget – adoptat 
cu unanimitate de voturi (31 – domnii consilieri județeni Bădin 
Ion și Demeter Ioan nu au participat la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre); 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii privind 
acordarea eșalonării/amânării la plata creanțelor bugetare 
datorate bugetului propriu al județului Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (33). 

 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           CONSILIER, 
                                                                            Corina Mureșan 

 
 
 


