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M I N U T A 

ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara din data de  
29 octombrie 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.388/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat s-a întrunit în ședință ordinară, în data de 29 octombrie 2021, 
orele 11,00, în sala de ședințe de la sediul acestuia din Deva, 
bulevardul 1 Decembrie nr.28. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți în sala de 
ședințe 29 consilieri județeni, la care se adaugă președintele consiliului 
județean (30), iar alți 3 consilieri au fost prezenți online, ședința fiind 
legal constituită. 
    Ședința a fost condusă de domnul președinte Laurențiu 
Nistor. 
    Procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data 
de 22 octombrie 2021 a fost supus votului plenului și aprobat cu 
unanimitate de voturi (33). 
    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 7 proiecte 
de hotărâre. Ordinea de zi astfel suplimentată a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi (33). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 

Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat cu unanimitate 
de voturi (33); 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei și regulamentului pentru 
eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării serviciului public 
de transport județean de persoane prin curse regulate – adoptat cu 
unanimitate de voturi (33); 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 
funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara – 
adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare 
și Funcționare a serviciului social cu cazare Centrul de Îngrijire și 
Asistență pentru persoane adulte cu dizabilităţi Nr.1 Petrila – adoptat 
cu unanimitate de voturi (33); 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a 
circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe perioada 
iernii 2021 – 2022, respectiv de la data de 15.11.2021 până la data 
31.03.2022 – adoptat astfel: art.1 cu 29 voturi pentru și 4 voturi 
împotrivă (Arion Viorel,  Chivu Cristina, Fekete Zoltan Iosif, Micula 
Dacian Claudiu); art.2 și 3 cu unanimitate de voturi (33); 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune 
pe timpul iernii 2021 – 2022 de la 15.11.2021 până la 31.03.2022 

pentru drumurile aflate în administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri 
aparținând domeniului public al Județului Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (31 – domnii consilieri județeni Bădin Ion și 
Demeter Ioan nu au participat la vot); 

8. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru 
trimestrul III 2021 – adoptat cu 31 voturi pentru și 2 abțineri (Arion 
Viorel și Muzsic Robert Eugen); 

9. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor 
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe 
secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul III 2021 
adoptat cu 28 voturi pentru și 2 abțineri: Arion Viorel și Muzsic 
Robert Eugen (domnii consilieri județeni Bădin Ion, Demeter Ioan și 
Mutulescu Marius nu au participat la vot); 

10. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de 
management nr.7489/29.05.2017 – adoptat prin vot secret, conform 
procesului verbal de numărare a voturilor; 

11. Proiect de hotărâre privind utilizarea de la bugetul Județului 
Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor 
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desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2021 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (33);  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către 
Teatrul Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani a  serviciilor juridice 
specializate, de asistență și reprezentare în justiție – adoptat cu 31 
voturi pentru și 2 abțineri (Fekete Zoltan Iosif și Micula Dacian 
Claudiu); 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația 
”Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu din România” Filiala 
Zonală Brad, pentru realizarea în comun a unor evenimente de 
interes județean – adoptat cu unanimitate de voturi (32 – domnul 
consilier județean Bârea Vasile nu participă la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre); 

14. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara a sectorului de drum 
județean 664A, cuprins între km.8+300 și km.9+300, sector de drum 
aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lupeni, în 
vederea realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare – adoptat 
cu unanimitate de voturi (33); 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării acordului de 
parteneriat cu privire la proiectul ”Creșterea capacității de gestionare 
a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Deva”, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014– 
2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (31 – domnii consilieri județeni Bădin Ion și 
Demeter Ioan nu au participat la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre); 

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului prin care Consiliul 
Județean Hunedoara va promova campania de vaccinare împotriva 
COVID-19 – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare 
în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2021, 
precum și modificarea programului de investiții anexă la buget – 
adoptat cu 28 voturi pentru, 2 abțineri (Arion Viorel și Muzsic Robert 
Eugen), iar domnii consilieri județeni Bădin Ion, Demeter Ioan și 
Mutulescu Marius nu au participat la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021, virărilor de credite în cadrul 
aceluiași capitol al bugetului, ale unor instituții aflate în finanțarea 
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Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu 30 voturi pentru, 2 
abțineri (Arion Viorel și Muzsic Eobert Eugen), iar domnul consilier 
județean Mutulescu Marius nu a participat la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre; 

19. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2021 – adoptat cu 31 voturi pentru și 2 
abțineri (Arion Viorel și Muzsic Robert Eugen); 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor 
social/burse medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor 
de învățământ special finanțate de Consiliul Județean Hunedoara 
pentru anul școlar 2021-2022 – semestrul I – adoptat cu unanimitate 
de voturi (33). 
 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           CONSILIER, 
                                                                            Corina Mureșan 

 
 
 
 


