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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara 

din data de 14 iulie 2022 

 
 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2022 privind Codul 
administrativ, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Hunedoara 
nr.245/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a 
întrunit în ședință extraordinară, în sistem de videoconferință, în data de 14 
iulie 2022, orele 14,00. 
     La ședință sunt prezenți: Nistor Laurențiu – președintele 
Consiliului Județean Hunedoara; Bădin Ion și Țambă Alin Adam – 
vicepreședinții Consiliului Județean Hunedoara; Arion Viorel, Bălănesc 
Doinița Maria, Bârea Vasile, Bogdan Sever, Chiș Alexandru, Chivu Cristina, 
Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu Marin, Demeter Ioan, Dunca Victoria Alina, 
Gligor Dorin Oliviu, Goia Marcel Adrian, Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin 
Cosmin, Ivăniși Maria, Logofătu Daniela Maria, Mate Marta, Micula Dacian 
Claudiu, Mutulescu Marius, Muzsic Robert Eugen, Pîrvuța Gabriel Ionuț, 
Popa Dorin Ioan, Rus Ioan, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, Șpan Ioan, 
Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Zvîncă Adrian – consilieri  județeni;  
Dan Daniel – secretarul general al județului.  
    A lipsit de la ședință domnul consilier județean Oprițescu 
Adrian. 
    Ședința este condusă de domnul președinte Nistor Laurențiu. 
    Nistor Laurențiu: 
    Întrucât sunt prezenţi un număr de 31 consilieri, la care se 
adaugă președintele Consiliului Județean Hunedoara (32), potrivit art.180 
alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, ședința este legal constituită.  
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    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a supune 
la vot procesele verbale încheiate în ședințele anterioare. 
    Dan Daniel: 
    În conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
supun spre aprobare procesele verbale încheiate în ședința ordinară din 30 
iulie 2022 și respectiv în ședința extraordinară din data de 4 iulie 2022: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesele verbale încheiate în ședința ordinară din 30 iulie 
2022, respectiv în ședința extraordinară din data de 4 iulie 2022 au fost 
aprobate cu unaminitate de voturi (32). 
 
 
 
 

x 
 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint următorul proiect 
al ordinii de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

și a indicatorilor tehnico-economici (actualizare) pentru obiectivul de 
investiții: „Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a Sitului 
Arheologic Sarmizegetusa Regia – Terasa X din cadrul sitului arheologic 
UNESCO Sarmizegetusa Regia, Munții Orăștiei, jud.Hunedoara”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 
și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Intrare 
forul lui Traian din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii 
maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului ”Conservarea, 
restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Sarmizegetusa 
Regia – Terasa X din cadrul sitului arheologic UNESCO Sarmizegetusa 
Regia, Munții Orăștiei, jud. Hunedoara” în cadrul apelului de proiecte 
Pilonul IV – Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism 
și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, 
Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice, fonduri europene aferente 
PNRR; 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii 
maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului „Intrare Forul lui 
Traian din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa,” în 
cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziunea socială și teritorială, 
Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 
12 rute turistice/culturale, Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice, 
fonduri europene aferente PNRR; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de 
Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara 
la organizarea unei etape din cadrul ”Campionatului Național de Viteză 
în Coastă 2022”;  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
Județului Hunedoara pe anul 2022, precum și modificarea programului 
de investiții anexă la buget; 

7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar 
al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 
2022; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.92/2022 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiții „Intrare Forul lui Traian din 
cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa nr.102 
Sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa, județul Hunedoara”; 

    Se supune la vot proiectul ordinii de zi: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (32). 
    Dan Daniel: 
    Vă informăm că toate proiectele de hotărâre ce vor fi supuse 
votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile art.136 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, fiind însoțite de referatele de 
aprobare, rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort și de 
avizele comisiilor de specialitate. 
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I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici 
(actualizare) pentru obiectivul de investiții: „Conservarea, restaurarea și 
punerea în valoare a Sitului Arheologic Sarmizegetusa Regia – Terasa X 
din cadrul sitului arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia, Munții 
Orăștiei, jud.Hunedoara”. 
   Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
   Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 

   Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 

  Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă avizul 
Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și 
a libertăților cetățenești. 
  Nefiind intervenții la acest punct, se supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici (actualizare) pentru obiectivul de investiții: 
„Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a Sitului Arheologic 
Sarmizegetusa Regia – Terasa X din cadrul sitului arheologic UNESCO 
Sarmizegetusa Regia, Munții Orăștiei, jud.Hunedoara”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ?  
- Abţineri ?  

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

II. 
 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții: „Intrare forul lui Traian din cadrul sitului 
arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”. 
   Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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   Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 

   Domnul consilier județean Șpan Ioan prezintă avizul Comisiei 
privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. 

  Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă avizul 
Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și 
a libertăților cetățenești. 
  Nefiind intervenții la acest punct, se supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Intrare forul 
lui Traian din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ?  
- Abţineri ?  

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

III. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii 
proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului 
”Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic 
Sarmizegetusa Regia – Terasa X din cadrul sitului arheologic UNESCO 
Sarmizegetusa Regia, Munții Orăștiei, jud. Hunedoara” în cadrul apelului 
de proiecte Pilonul IV – Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – 
Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, 
Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice, fonduri europene aferente 
PNRR. 
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
   Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
   Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul 
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene. 
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 Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă avizul 
Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și 
a libertăților cetățenești. 
  Nefiind intervenții la acest punct, se supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și 
a cheltuielilor aferente proiectului ”Conservarea, restaurarea și punerea în 
valoare a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia – Terasa X din cadrul 
sitului arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia, Munții Orăștiei, jud. 
Hunedoara” în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziunea socială și 
teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea 
celor 12 rute turistice/culturale, Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice, 
fonduri europene aferente PNRR: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ?  
- Abţineri ?  

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii 
proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului 
„Intrare Forul lui Traian din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa,” în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziunea 
socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – 
Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Modernizarea/reabilitarea 
siturilor turistice, fonduri europene aferente PNRR. 
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
   Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
   Domnul consilier județean Hirghiduși Ion prezintă avizul 
Comisiei privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene. 

 Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă avizul 
Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și 
a libertăților cetățenești. 
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   Nefiind intervenții la acest punct, proiectul de hotărâre privind 
aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor 
aferente proiectului „Intrare Forul lui Traian din cadrul sitului arheologic 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa,” în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – 
Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, 
Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, 
Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice, fonduri europene aferente 
PNRR: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ?  
- Abţineri ?  

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 
Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a 
Județului Hunedoara la organizarea unei etape din cadrul ”Campionatului 
Național de Viteză în Coastă 2022”. 
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
   Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
   Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, 
sănătate, protecție socială.  
   Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă avizul 
Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și 
a libertăților cetățenești. 

Bălănesc Doinița Maria:  
   La acest proiect nu voi participa la vot.  
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la vot 
proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de 
Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara la 
organizarea unei etape din cadrul ”Campionatului Național de Viteză în 
Coastă 2022”: 
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    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria nu participă 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul voturilor 
exprimate la acest punct este 31.  

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ?  
- Abţineri ?  

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
 
 
 
 

VI. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2022, precum și 
modificarea programului de investiții anexă la buget. 
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
   Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
  Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă avizul 
Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și 
a libertăților cetățenești. 
  Nefiind intervenții la acest punct,  se supune la vot proiectul de 
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului 
Hunedoara pe anul 2022, precum și modificarea programului de investiții 
anexă la buget: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ?  
- Abţineri ?  

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
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VII. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului 
anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara 
pe anul 2022. 
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
   Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
  Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă avizul 
Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și 
a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții la acest punct, se supune la vot proiectul de 
hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al 
județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 
2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute 
în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ?  
- Abţineri ?  

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 

 
 
 
 

VIII. 
 

     Se prezintă proiectul de hotărâre  privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.92/2022 privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Intrare 
Forul lui Traian din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa 
nr.102 Sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa, județul Hunedoara”. 
  Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
   Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
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  Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă avizul 
Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și 
a libertăților cetățenești. 
    Se supune la vot proiectul de hotărâre  privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.92/2022 privind aprobarea 
notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
„Intrare Forul lui Traian din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa nr.102 Sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa, județul 
Hunedoara”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ?  
- Abţineri ?  

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
  Ivăniși Maria: 
  Dacă-mi permiteți, domnule președinte, aș dori în mod deosebit 
să mulțumesc conducerii consiliului județean și colegilor consilieri pentru 
aportul adus de consiliul județean la campionatul național de viteză în 
coastă din Straja. Este o contribuție foarte importantă la dezvoltarea 
turismului, având în vedere că acesta rămâne alternativa la minerit și la tot 
ceea ce înseamnă industrie închisă în județul Hunedoara. De asemenea, 
felicitări pentru toate obiectivele turistice finanțate de consiliul județean! 
Este foarte important pentru județul Hunedoara. Suntem un județ încărcat 
de istorie și cu numeroase obiective pitorești și este foarte important să fie 
exploatate, atât cât se poate de mult. Mulțumim mult și vă invităm la acest 
campionat și, de asemenea, îmi face plăcere să vă invit, începând de 
mâine și până duminică, la zilele municipiului Lupeni. Dacă se poate și vă 
face plăcere, vă așteptăm cu drag la toate evenimentele din municipiul 
Lupeni. Vă mulțumesc. 
  Nistor Laurențiu: 
  Maria, îți mulțumesc din suflet pentru aprecierile făcute și sigur 
că reprezentăm județul Hunedoara și, dacă facem această competiție 
sportivă,este o mândrie a județului Hunedoara, a voastră, a stațiunii Straja, 
a municipiului Lupeni. Domnule Chiș, ai auzit că facem treburi bune?  
  Chiș Alexandru: 
  Foarte bune. 
  Nistor Laurențiu: 
   Este bine să înțelegem că, în momentul în care se face 
asemenea investiții, ele se fac de consiliul județean, nu se fac de primăria 
X sau y sau la intervenția cuiva. Eu nu am nevoie să fac investiții la 
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intervenția lui Jean pendulă de la Suceava, fac intervenție acolo unde este 
cazul și unde trebuie să intervenim, pentru ca județul Hunedoara să fie cât 
mai bine dezvoltat și cât mai bine întreținut. Vă mulțumesc, ordinea de zi a 
fost epuizată, declar închise lucrările ședinței. Vă mulțumesc și ne vedem 
la următoarea ședință. Doamne ajută! 
 
 
 PREȘEDINTE,        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
        Laurențiu Nistor     Daniel Dan 
 


