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M I N U T A 
ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Județean Hunedoara din 
data de 14 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.245/2022, 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 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 Oprițescu 
Adrian. 
      Ședința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu, 
președintele consiliului județean. 
    Procesele verbale încheiat în ședința ordinară din data de 
30 iunie 2022 și în ședința extraordinară din data de 4 iulie 2022 au fost 
supuse votului plenului și aprobate cu unanimitate de voturi (32). 
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (32). 
        Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
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” - adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

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” - adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

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 - adoptat cu unanimitate 
de voturi (32); 

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 - adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

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” - adoptat cu unanimitate de 
voturi (31 – doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre);  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
Județului Hunedoara pe anul 2022, precum și modificarea 
programului de investiții anexă la buget - adoptat cu unanimitate de 
voturi (32); 

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 - adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

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” - adoptat cu unanimitate de voturi (32). 
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