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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara 
din data de 10 august 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.287/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară, în sistem de 
videoconferință, în data de 10 august 2022, orele 11,00. 

     La ședință sunt prezenți:  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,  
Ivăniși Maria, Logofătu Daniela Maria, Mate Marta, Micula Dacian 
Claudiu, Mutulescu Marius, Muzsic Robert Eugen, Oprițescu Adrian, 
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.  
    Au lipsit de la ședință domnul președinte Nistor Laurențiu și 
domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin. 
    Ședința este condusă de domnul vicepreședinte Țambă 
Alin Adam. 
    Țambă Alin Adam: 
    Întrucât sunt prezenţi un număr de 31 consilieri, potrivit 
art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.  
    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
supune la vot procesul verbal încheiat în ședința anterioară. 
 
 



2 
 

    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 procesul verbal încheiat în ședința 
ordinară din data de 20 iulie 2022: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (31). 
 
 
 
 

x 
 
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint următorul 
proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la 
Contractul de administrare nr.12817/2465/2017 privind un sector 

de drum aparținând DJ 668D aflat în domeniul public al Județului 
Hunedoara; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de 
Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului 
Hunedoara, precum și modificarea programului de investiții, 
anexă la buget; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 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“; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: ”Reabilitare DJ687E: Hunedoara – Teliucu 
Inferior - Ghelari - Ruda - Bunila – Vadu Dobrii, tronson km 
21+630-24+380“; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare 
DJ 668E, km. 0+000 – 2+200, sat Costești, comuna Orăștioara 
de Sus, județ Hunedoara”. 

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

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (31). 
    Dan Daniel: 
    Vă informăm că 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. 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unui act 
adițional la Contractul de administrare nr.12817/2465/2017 privind un 
sector de drum aparținând DJ 668D aflat în domeniul public al Județului 

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. 
   Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la 
Contractul de administrare nr.12817/2465/2017 privind un sector de 
drum aparținând DJ 668D aflat în domeniul public al Județului 
Hunedoara: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției 
Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a 
Județului Hunedoara, 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. 
    Domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin prezintă 
avizul Comisiei pentru servicii publice, societăți și regii autonome. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Administrare 
Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, precum și 

modificarea programului de investiții, anexă la buget: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 30. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(30). 
 
 
 

 
III. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici 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“. 
    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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 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“: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 

(31). 
 
 
 
 

IV. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare DJ687E: 
Hunedoara – Teliucu Inferior - Ghelari - Ruda - Bunila – Vadu Dobrii, 
tronson km 21+630-24+380“. 
    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. 
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    Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: ”Reabilitare DJ687E: Hunedoara – Teliucu 
Inferior - Ghelari - Ruda - Bunila – Vadu Dobrii, tronson km 21+630-
24+380“: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

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

 
V. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea notei 
conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: 
”Modernizare DJ 668E, km. 0+000 – 2+200, sat Costești, comuna 

Orăștioara de Sus, județ 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 în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 668E, km. 
0+000 – 2+200, sat Costești, comuna Orăștioara de Sus, județ 
Hunedoara”: 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(31). 
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    Ivăniși Maria: 
    Pentru că în acest week-end are loc la Lupeni un concurs  
care se desfășoară pe mai multe zile, invit pe toți consilierii județeni să 
participe, dacă le face plăcere și pot, în perioada 12-14 august, la 
concursul de automobilism Trofeul Straja. Mulțumesc! 
    Țambă alin Adam: 
    Felicitări pentru ce faceți la Lupeni! Vom fi acolo, rog și 
consilierii județeni să fie prezenți. Vă mulțumim pentru invitație! 
    Ivăniși Maria: 
    Felicitări tuturor consilierilor județeni, administratorului 
public, domnului președinte în principal, pentru că și consiliul județean 
a avut o contribuție importantă la acest eveniment. 
    Avram Costel: 
    Contribuția cea mai importantă o are consiliul județean, 
doamna consilier. 
    Ivăniși Maria: 
    Cea mai mare din punct de vedere financiar, dar 
contribuțiile sunt multe. Într-adevăr, financiar, este cea mai mare. De 
aceea vă felicit pe toți: pe dumneavoastră, pe domnul președinte, pe 
colegii consilieri și aparatul de specialitate. 

    Țambă Alin Adam: 
    Mulțumim, felicitări și dumneavoastră! 
    Avram Costel: 
    Consiliul județean, prin Direcția Generală de Administrare 
Monumente și Promovare Turistică a Județului, a contribuit pentru ca 
să se poată desfășura la Lupeni - Straja acest campionat. 
    Ivăniși Maria: 
    Așa este. 
    Ștaier Ioan Dumitru: 
    Domnule Costel Avram, vreau să intervin și eu! E foarte 
bine că această acțiune e foarte mare, dar este pe investiția consiliului 
județean. Și trebuie să știe toată lumea că drumul județean care s-a 
construit în perioada 2000-2004 a fost o investiție deosebită și cei de 
atunci au avut curaj să facă acel drum, exact cum am avut curaj noi să 
facem Parângul. În 2008 a fost prima ediție care s-a organizat această 
competiție automobilistică și am reușit să facem nouă ediții. Iar în acest 
an va fi o încoronare a celor nouă ediții care s-au desfășurat acolo. De 
aceea este foarte mare interes pentru această competiție sportivă 
națională. Sunt înscriși până acum 71 de concurenți, tot orașul va fi o 
sărbătoare în aceste trei zile: vineri, sâmbătă și duminică. De aceea, 
dacă aveți timp, puteți să veniți la Straja, mă găsiți acolo, și pe mine,  și 
pe doamnele Ivăniși și Bălănesc. 
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    Șpan Ioan: 
    Dragi colegi, aș vrea să intervin și eu! Și la Geoagiu-Băi, în 
zilele de 14 și 15 august, cu ocazia zilei de Sfânta Maria, se va 
organiza un festival, așa că vă așteptăm pe toți cei cărora vă face 
plăcere și aveți timp. 
    Țambă Alin Adam: 
    Mulțumim pentru invitație! 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 
 
 
   VICEPREȘEDINTE,  
           Alin Adam Țambă  SECRETAR GENERAL 
             AL JUDEȚULUI, 
        Daniel Dan 
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