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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE  
PUBLICA LOCALA 
 
 
 
 

M I N U T A 
ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara din data de  

29 iulie 2022, întocmită în conformitate cu prevederile art.10  
din Legea nr.52/2003 

 

 

    În conformitate cu prevederile art.178 alin.1 și art.179 alin.2  
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziția nr.261/2022, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință ordinară, 
în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în 

municipiul Deva, str.1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, în data de 
29 iulie 2022, orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței, au fost prezenți in număr 
de 30 consilieri județeni (28 în sala de ședință și 2 online), număr la 
care se adaugă președintele consiliului județean (31), ședința fiind legal 
constituită.  
    A lipsit de la ședință domnul consilier județean Goia Marcel 
Adrian.    
    Ședința a fost condusă de domnul președinte Nistor 
Laurențiu. 
   Procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data 
de 20 iulie 2022 a fost supus votului plenului și aprobat cu unanimitate 
de voturi (31). 
    În conformitate cu prevederile art.135 alin.8 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, s-a propus suplimentarea ordinii de zi cu încă opt 
proiecte de hotărâre. Ordinea de zi astfel suplimentată a fost adoptată 
cu unanimitate de voturi (31). 
           Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării județului Hunedoara 

la Rețeaua Regiunilor celor Trei Mări – adoptat cu unanimitate de 
voturi (31); 
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    S-a alăturat plenului și doamna Ștefănie Maria, astfel încât 
numărul celor prezenți în continuare este 32. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului 

Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani – adoptat cu 30 voturi pentru și 2 
voturi împotrivă (Micula Dacian Claudiu și Oprițescu Adrian); 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 
2021 ale SC PARC INDUSTRIAL CALAN SRL – adoptat cu 
unanimitate de voturi (32); 

4. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor 
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe 
secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul II 2022 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

5. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru 
trimestrul II 2022 – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  cuantumului contribuției 
lunare  de întreținere a beneficiarilor de servicii, acordate de 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Pui, Județul Hunedoara – 
adoptat cu 30 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Micula Dacian 
Claudiu și Oprițescu Adrian); 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.328/2021 privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor 
precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului 
Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022, cu modificările și 
completările ulterioare – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției 
Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a 
Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (31 – 
doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria nu a participat la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

9. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire 
pentru obiectivul de investiții ”Reparare în regim de urgență 
conductă magistrală Dn 800 mm Valea de Pești – Petroșani, 
Tronson 1, Zona Firizoni, oraș Uricani” – adoptat cu unanimitate de 
voturi (32); 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la 
Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara și Teatrul de Artă Deva – adoptat cu 
unanimitate de voturi (32); 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului 
de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad – adoptat cu 
unanimitate de voturi (31 – doamna consilier județean Suciu Ancuța 
Elena nu a participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre) ; 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de 
desemnare a reprezentanților comunităților locale din Județul 
Hunedoara în comitetul de organizare UNESCO constituit pentru 
monumentele istorice din județul Hunedoara, înscrise  în lista 
patrimoniului mondial ca parte a bunului serial ”Cetățile Dacice din 
Munții Orăștiei” – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea coordonatorului bunului 
serial ”Cetățile Dacice din Munții Orăștiei”, monumente istorice 
înscrise în Lista Patrimoniului Mondial – adoptat astfel: art.1 prin vot 
secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.2 
prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (31 – domnul 
vicepreședinte Țambă Alin Adam a părăsit sala de ședințe, astfel 
încât numărul celor prezenți în continuare este 31); 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului 
Județean Hunedoara cu Federația Română de Șah pentru 
realizarea în comun a evenimentului de interes județean „Grand Prix 
România – etapa a  4-a” și a evenimentelor secundare acestuia în 
județul Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (30 – domnul 
consilier județean Arion Viorel lipsește temporar din sala de ședințe); 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 

pentru obiectivul de investiții: Amenajare Spațiu USTACC și Secția 
de Cardiologie – Spitalul Județean de Urgență Deva” – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30 – domnul consilier județean Arion Viorel 
lipsește temporar din sala de ședințe); 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al județului Hunedoara pe anul 2022, virărilor de credite bugetare în 
cadrul  bugetului propriu al Județului Hunedoara precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget – adoptat cu 
unanimitate de voturi (29 – doamnele consilier județean Bălănesc 
Doinița Maria și Suciu Ancuța Elena nu au participat la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre); 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2022, virărilor de credite în cadrul 
aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de 
investiții, anexă la buget ale unor instituţii aflate în subordinea şi 
finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara – adoptat cu unanimitate 
de voturi (30 – doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria nu 
a participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale spitalelor de interes județean, 
virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, 
precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget - 
adoptat cu unanimitate de voturi (30 – doamna consilier județean 
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Suciu Ancuța Elena nu a participat la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre); 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 
687F: Teliucu Superior (DJ687E) – Govăjdia – Lelese, km 10+800 – 
km 13+410, km 14+000 – km 14+600, km 15+050 – km15+500“ – 
adoptat cu unanimitate de voturi (31); 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare 
DJ687E: Hunedoara – Teliucu Inferior - Ghelari - Ruda - Bunila – 
Vadu Dobrii, tronson km 21+630-24+380“ – adoptat cu unanimitate 
de voturi (31); 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației Județului 
Hunedoara la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest 
Hunedoara” – adoptat cu unanimitate de voturi (30 – domnul 
consilier județean Bogdan Sever nu a participat la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre). 

 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           CONSILIER, 
                                                                            Corina Mureșan 

 


