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M I N U T A 
ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 1 iulie 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.241/2021, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară,  în sistem de videoconferință, în data de 1 iulie 2021, 
orele 13,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 27 consilieri 
județeni, la care se adaugă președintele consiliului județean (28), 
ședința fiind legal constituită. Au lipsit de la ședință domnul 
vicepreședinte Bădin Ion domnii consilieri județeni Ciodaru Iulian 
Dacian, Popa Dorin Ioan, Suciu Ancuța Elena și Zvâncă Adrian. 
    Ședința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu, 
președintele consiliului județean. 
   Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (28). 
        Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supus votului plenului și adoptat astfel: 
    1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite 
bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget – adoptat cu 
unanimitate de voturi (28); 
    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara, precum și modificarea programului de investiții, 
anexă la buget – adoptat cu unanimitate de voturi (28); 
 
 



    3. 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 unanimitate de voturi (28); 
    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general, a 
indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții: „Montare puțuri și conducte de gaz aferente 
instalației de colectare a gazului de depozit din celula nr.1 a depozitului 
de deșeuri din Centrul de management Integrat al Deșeurilor Bârcea 
Mare” – adoptat cu unanimitate de voturi (28); 
  5. Proiect de hotărâre privind însușirea protocoalelor de 
predare-primire a unor terenuri aflate în vecinătatea Spitalului Județean 
de Urgență Deva din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul 
public al Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (28); 
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean 
de Gestionare a Deșeurilor în Județul Hunedoara 2020 – 2025 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (28);  
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul 
Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, în vederea 
finanțării în comun a evenimentului de interes județean Festival de 
operă în aer liber ”Opera Nights” – adoptat cu unanimitate de voturi 
(28); 
    8. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale 
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Reparația și 
modernizarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara” – adoptat cu unanimitate de voturi (28). 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
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