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JUDETUL HUNEDOARA 
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DIRECTIA ADMINISTRATIE  
PUBLICA LOCALA 
 
 
 
 

M I N U T A 
ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 4 iulie 2022, 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.229/2022, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară, în sistem de videoconferință, în data de 4 iulie 2022, 

orele 14,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței, au fost prezenți online 31 
consilieri județeni, număr la care se adaugă președintele consiliului 
județean (32), ședința fiind legal constituită.  
    A lipsit de la ședință domnul consilier județean Ciodaru 
Iulian Dacian. 
      Ședința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu, 
președintele consiliului județean. 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomelor de merit și a 
stimulentelor financiare elevilor și profesorilor din instituțiile de 
învățământ din județul Hunedoara, care au obținut rezultate de 
excepție la examenele naționale și la olimpiadele școlare 
naționale sau internaționale, în anul școlar 2021 – 2022 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției 
Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică 
a Județului Hunedoara, Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” 
Petroșani, Teatrului de Artă Deva, Bibliotecii Județene”Ovid 
Densușianu” Hunedoara-Deva și a Centrului de Cultură și Artă 
al Județului Hunedoara, la organizarea proiectului de interes 
județean Festivalul ”Opera Nights” 2022 – adoptat cu 
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unanimitate de voturi (31 – doamna consilier județean 
Bălănesc Doinița Maria nu a participat la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre); 

3. Proiect de hotărâre privind însușirea construcției ”Clădire 
pentru secția spitalizare zi cu folosință temporară pentru 
Unitatea de Primiri Urgențe” în domeniul public al Județului 
Hunedoara – adoptat cu 30 voturi pentru și 2 abțineri (Micula 
Dacian Claudiu și Oprițescu Adrian). 

 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                           CONSILIER, 
                                                                            Corina Mureșan 

 
 
 


