
1 
 

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 9 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.334/2021, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară, în sistem de videoconferință, în data de 9 septembrie 
2021, orele 11,00. 
    La ședință au fost prezenți 26 consilieri județeni, la care se 
adaugă președintele consiliului județean (27), ședința fiind legal 
constituită. Au lipsit de la ședință domnii consilieri județeni Bălănesc 
Doinița Maria, Ciodaru Iulian Dacian, Dunca Victoria Alina, Logofătu 
Daniela Maria, Muzsic Robert Eugen, Popa Dorin Ioan,. 
    Ședința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu, 
președintele consiliului județean. 
    Procesul verbal încheiate în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din data de 27 august 2021 a fost supus votului 
plenului și aprobate cu unanimitate de voturi (27).  
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (27). 
        Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 

1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.201/2021 privind aprobarea proiectului 
,,Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 
documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea 
Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul 
Hunedoara” – adoptat cu unanimitate de voturi (27); 
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2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.63 din 31 martie 2021 privind 
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în 
valoare de 80.000.000 lei, modificată și completată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.155 din 7 iunie 
2021 – adoptat cu unanimitate de voturi (25 – domnii consilieri 
județeni Bădin Ion și Demeter Ioan nu au participat la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre).  

 
 
 
 

p.SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Eugenia Nicoleta Cordunianu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        CONSILIER, 
                                                                      Corina Mureșan 


