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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 10 august 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.287/2022, 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 începerea lucrărilor ședinței, au fost prezenți online 31  
consilieri județeni, ședința fiind legal constituită.  

  Au lipsit de la ședință domnul președinte Nistor Laurențiu și 
domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin.       

   Ședința a fost condusă de domnul vicepreședinte Țambă 
Alin Adam. 
    Procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de 29 
iulie 2022 a fost supus votului plenului și aprobat cu unanimitate de 
voturi (31). 
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și adoptat 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 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 – adoptat cu unanimitate de voturi (31); 

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 
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Hunedoara, precum și modificarea programului de investiții, 
anexă la buget – adoptat cu unanimitate de voturi (30 – doamna 
consilier județean Bălănesc Doinița Maria nu a participat la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

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“ – adoptat cu 
unanimitate de voturi (31); 

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“ – adoptat cu unanimitate de voturi (31); 

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” – adoptat cu unanimitate de voturi (31). 

 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 
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                                                                            Corina Mureșan 

 
 


