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M I N U T A 
ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 7 iunie 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.174/2021, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară,  în sistem de videoconferință, în data de 7 iunie 2021, 
orele 13,00. 
    începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 29 consilieri 
județeni, la care se adaugă președintele consiliului județean (30), 
ședința fiind legal constituită. 
    Ședința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu, 
președintele consiliului județean. 
    Procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din 27 mai a fost supus votului plenului și aprobat 
cu unanimitate de voturi (30).  
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (30). 
        Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
    1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat cu 
unanimitate de voturi (28 – domnii consilieri județeni Bădin Ion și 
Demeter Ioan nu au participat la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre); 
    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Drumuri Județene 
pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului 
economic și cultural al județului Hunedoara” – DJ 685: Carnesti (DN 
68) – Ostrov – Clopotiva – Gura Zlata – Baraj Retezat – Cabana 
Rotunda, km. 0+000 – km. 32+873 – adoptat cu unanimitate de voturi 
(30); 



    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de 
evaluare și a valorii de piață în vederea cumpărării de către Județul 
Hunedoara a imobilelor care formează ”Ansamblul istoric Mina Petrila” 
aflată în proprietatea Societății Naționale de Închideri de Mine Valea 
Jiului S.A. – adoptat cu unanimitate de voturi (30); 
    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ 705A: Orăștie - Costești 
- Sarmizegetusa Regia, km 2+200 – km 19+465” – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30); 
    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații în regim de urgență la 
DJ 668: culei, aripi avariate și poduri calamitate la km 37+400 și km 
28+900” – adoptat cu unanimitate de voturi (30); 
    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații în regim de 
urgență DJ 668A la km 12+700 – km 20+500 și km 33+200 – km 
33+250” – adoptat cu unanimitate de voturi (30); 
    7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.59/2021 privind aprobarea asocierii 
UAT Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu 
unitățile administrative-teritoriale din Valea Jiului, cu Universitatea din 
Petroșani, precum și cu unele asociații de utilitate public, în vederea 
constituirii Asociației pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea 
Jiului, cu modificările și completările ulterioare – adoptat cu unanimitate 
de voturi (30); 
    8. Proiect de hotărâre privind modificare și completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.63/2021 privind aprobarea 
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 
lei – adoptat cu unanimitate de voturi (30) 
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