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PUBLICA LOCALA 

 
 
 
 

 
M I N U T A 

ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara din data de  
28 ianuarie 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 
lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
prin Dispoziția nr.16/2022, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat s-a întrunit în ședință ordinară, în data de 28 ianuarie 2022, 
orele 11,00, în sistem de videoconferință. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți în sala de 
ședințe 31 consilieri județeni, la care se adaugă președintele consiliului 
județean (32), ședința fiind legal constituită. 
    Ședința a fost condusă de domnul președinte Laurențiu 
Nistor. 
    Procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data 
de 12 ianuarie 2022 a fost supus votului plenului și aprobat cu 
unanimitate de voturi (32). 
    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 3 proiecte 
de hotărâre, precum și cu depunerea jurământului de către domnul 
consilier județean Oprițescu Adrian. Ordinea de zi astfel suplimentată a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi (32). 
    După depunerea jurământului de către domnul consilier 
județean Oprițescu Adrian, acesta participă la ședință cu drept de vot, 
numărul consilierilor prezenți la ședință fiind 32, număr care se 
completează cu președintele consiliului județean (33). 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de acţiuni în 
domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe 
anul 2022” – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru apa potabilă 
și a tarifului pentru canalizare-epurare pentru aria de operare a 
SC APA PROD SA Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (31 – 
domnii consilieri județeni Socaci Andrei și Gligor Dorin Oliviu – nu 
au participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 al Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.313/2019 privind aprobarea 
cuantumului contribuției lunare a beneficiarilor de servicii 
acordate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș, 
Județul Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare – 
adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (33); 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților 
de învățământ special preuniversitar de stat din Județul 
Hunedoara pentru anul școlar 2022 – 2023 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (33); 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 
și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 
investiții: „Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului 
arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa” din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea 
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural“, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural“, Apelul de proiecte POR 2018/5/5.1/4, cod proiect 
124110 – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Etică și 
integritate prin prevenirea și combaterea corupției din 
administrația publică a Județului Hunedoara” – adoptat cu 
unanimitate de voturi (33); 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de 
construcție camera tehnică centrală termică la Centrul de Îngrijire 
și Asistență Păclișa nr.1” – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

9. Proiect de hotărâre privind însușirea unui protocol de predare-
primire încheiat între Direcția de Sănătate Publică a Județului 
Hunedoara, Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva, referitor la 
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proiectul ”R.K. Corp spital – Spitalul Județean de Urgență Deva” 
– adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și 
statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva – 
adoptat cu unanimitate de voturi (31 – domnii consilieri județeni 
Bădin Ion și Demeter Ioan nu au participat la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre); 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Restaurarea și punerea în valoare a Cazinoului funcționarilor, azi 
Teatrul „ID Sârbu Petroșani” Cod LMI HF-II-m-B-03141 – Faza I – 
elaborare DALI – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii 
juridice specializate de asistență și reprezentare a intereselor SC 
APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani în justiție – adoptat cu 
31 voturi pentru, un vot împotrivă (Micula Dacian Claudiu) și o 
abținere (Oprițescu Adrian).  

 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           CONSILIER, 
                                                                            Corina Mureșan 

 
 
 


