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

Hunedoara din data de 9 noiembrie 2021, întocmită în conformitate cu 
prevederile art.10 din Legea nr.52/2003 

 

 

 

 

    În conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3  
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziția nr.417/2021, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară, în sala de ședințe de la sediul acestuia,  în data de 9 
noiembrie 2021, orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței, în sala de ședințe au fost 
prezenți 31 consilieri județeni, la care se adaugă președintele 
consiliului județean (32), ședința fiind legal constituită. De asemenea a 
fost prezentă online și doamna consilier județean Ștefănie Maria (33).  
  Ședința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu, 
președintele consiliului județean. 
    Procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din data de 29 octombrie 2021 a fost supus 
votului plenului și aprobate cu unanimitate de voturi (33).  
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și adoptat 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 desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și în comisia de 
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director 
financiar-contabil la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu – 
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adoptat astfel: art.1 și art.2 prin vot secret, conform proceselor 
verbale de numărare a voturilor; art.3 prin vot deschis, cu 
unanimitate de voturi (33); 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 
asiguraților delegat de Consiliul Județean Hunedoara ca membru în 
adunarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 
– adoptat astfel: art.1 prin vot secret, conform procesului verbal de 
numărare a voturilor; art.2 și 3 prin vot deschis, cu unanimitate de 
voturi (33); 

3. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului 
Județean Hunedoara în comisia de evaluare a probei de interviu a 
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct 
al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria – adoptat astfel: art.1 
prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor; 
art.2 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (33); 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații în regim de urgență 
la DJ 680 B: Pod calamitat la km 0+950, Corp de drum distrus la km 
5+000 – km7+300” – adoptat prin vot deschis, cu unanimitate de 
voturi (33); 

5. Proiect de hotărâre privind organizarea unei comisii speciale de 
analiză și verificare – adoptat astfel: art.1 prin vot secret, conform 
procesului verbal de numărare a voturilor; art.2, 3, 4 și 5 prin vot 
deschis, cu unanimitate de voturi (33). 

 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           CONSILIER, 
                                                                            Corina Mureșan 

 
 


