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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE  
PUBLICA LOCALA 
 
 
 
 

M I N U T A 
ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Județean Hunedoara din 
data de 27 aprilie 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.107/2022, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară, în sistem de videoconferință, în data de 27 aprilie 2022, 
orele 10,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței, au fost prezenți online 28 
consilieri județeni, ședința fiind legal constituită.  
    Au lipsit de la ședință domnul președinte Nistor Laurențiu și 
domnii consilieri județeni: Chiș Alexandru, Ciodaru Iulian Dacian, Suciu 
Ancuța Elena, Țambă Alin Adam. 
    Ședința a fost condusă de domnul Bădin Ion, 
vicepreședinte al consiliului județean. 
    Procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data 
de 20 aprilie 2022 a fost supus votului plenului și aprobat cu 
unanimitate de voturi (28). 
  Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (28). 
        Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii 

maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului Creșterea 
eficientei energetice si reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-
dul 1 Decembrie 1918, nr. 30, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNNR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 
C5-Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență 
energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovare 

energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul 
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Național de Redresare și Reziliență – adoptat cu unanimitate de 
voturi (28); 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii a proiectului, a 
valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului 
„Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palat 
Administrativ al Județului Hunedoara, B.dul Decebal” în cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/ 
C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 - Valul renovării, Axa 2 - Schema de 
granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 
publice,operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau 
aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și 
Reziliență – adoptat cu unanimitate de voturi (28). 

 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 

 
 
 
 
 
 

                           CONSILIER, 
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