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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 15 septembrie 2021, 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.341/2021, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară în data de 15 septembrie 2021, orele 11,00. 
    La ședință au fost prezenți 25 consilieri județeni, la care se 
adaugă președintele consiliului județean (26), ședința fiind legal 
constituită. Au lipsit de la ședință domnii consilieri județeni Arion Viorel, 
Bălănesc Doinița Maria, Fekete Zoltan Iosif, Gligor Dorin Oliviu, 
Hirghiduși Ion, Mutulescu Marius, Popa Dorin Ioan. 
    Ședința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu, 
președintele consiliului județean. 
    Procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a 
Consiliului Județean Hunedoara din data de 9 septembrie 2021 a fost 
supus votului plenului și aprobate cu unanimitate de voturi (26).  
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (26). 
        Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al 
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Hunedoara pentru anul şcolar 2021 – 2022 – adoptat astfel: art.1 
prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a 
voturilor, iar art.2 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (26); 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație  al  
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Rudolf Steiner” 
Hunedoara pentru anul şcolar 2021 – 2022 – adoptat astfel: art.1 
prin vot secret, conform procesului verbal de numărare a 
voturilor, iar art.2 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (26); 
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3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al 
Liceului Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva 
pentru anul şcolar 2021 – 2022 – adoptat astfel: art.1 prin vot 
secret, conform procesului verbal de numărare a voturilor, iar 
art.2 prin vot deschis, cu unanimitate de voturi (26); 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al 
Scolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroșani pentru anul şcolar 2021-
2022 – adoptat astfel: art.1 prin vot secret, conform procesului 
verbal de numărare a voturilor, iar art.2 prin vot deschis, cu 
unanimitate de voturi (26); 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al 
Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani pentru anul 
şcolar 2021-2022 – adoptat astfel: art.1 prin vot secret, conform 
procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.2 prin vot 
deschis, cu unanimitate de voturi (26); 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului Județean Hunedoara în comisia de concurs/examen și 
în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției 
de director financiar-contabil la Spitalul Județean de Urgență 
Deva – adoptat astfel: art.1 și art.2 prin vot secret, conform 
proceselor verbale de numărare a voturilor, iar art.3 prin vot 
deschis, cu unanimitate de voturi (24 – domnii consilieri județeni 
Bădin Ion și Demeter Ioan nu au participat la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre); 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul 
Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara și 
Clubul Sportiv Hunedoara în vederea realizării în comun a 
evenimentului de interes județean ”Meciul de fotbal din 
șaisprezecimile Cupei României între CS Hunedoara și FCSB” – 
adoptat cu unanimitate de voturi (26). 

 
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Eugenia Nicoleta Cordunianu 
 
 
 
 
        CONSILIER, 
                                                                      Corina Mureșan 
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