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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE  
PUBLICA LOCALA 

 
 
 

 
M I N U T A 

ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara din data de  
17 decembrie 2021, 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.459/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat s-a întrunit în ședință ordinară, în data de 17 decembrie 2021, 

orele 11,00, în sala de ședințe de la sediul acestuia din Deva, 
bulevardul 1 Decembrie nr.28. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți în sala de 
ședințe 30 consilieri județeni, la care se adaugă președintele consiliului 
județean (31), ședința fiind legal constituită. 
    Ședința a fost condusă de domnul președinte Laurențiu 
Nistor. 
    Procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data 
de 13 decembrie 2021 a fost supus votului plenului și aprobat cu 
unanimitate de voturi (31). 
    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 7 proiecte 
de hotărâre. Ordinea de zi astfel suplimentată a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi (31). 
    S-a alăturat plenului doamna consilier județean Logofătu 
Daniela Maria, astfel încât numărul consilierilor prezenți este 32. 
    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de 
Onoare al Județului Hunedoara” doamnei Cosana Vinca – 
„Tezaur uman viu”, cântăreață neprofesionistă de muzică vocală 
tradițională – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 



2 
 

    S-a alăturat plenului și domnul consilier județean Ciodaru 
Iulian Dacian, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în 
continuare este 33. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor 
precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa 
Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2022 – 
adoptat cu 30 voturi pentru și 2 abțineri: Fekete Zoltan Iosif și 
Micula Dacian Claudiu (doamna consilier județean Bălănesc 
doinița Maria nu a participat la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre); 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentelor 
privind cofinanțarea furnizorilor privați acreditați de servicii sociale 
în domeniul protecției copilului și în domeniul protecției 
persoanelor adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din 
cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.55/2017, 
cu modificările și completările ulterioare – adoptat cu unanimitate 
de voturi (33); 

4. 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 medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 
adoptt 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 (32 – domnul consilier județean Ciodaru 
Iulian Dacian lipsește temporar din sala de ședințe); 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității 
de Asistență Medico-Socială Baia de Criș - adoptat cu 
unanimitate de voturi (32 - domnul consilier județean Ciodaru 
Iulian Dacian lipsește temporar din sala de ședințe); 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de 
colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecției Copilului Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Pui – 
adoptat cu unanimitate de voturi (32 - domnul consilier județean 

Ciodaru Iulian Dacian lipsește temporar din sala de ședințe); 
7. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare 

comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Deva adoptat cu 29 voturi pentru și 2 voturi împotrivă: Fekete 
Zoltan Iosif și Micula Dacian Claudiu (domnii consilieri județeni 
Bădin Ion și Demeter Ioan nu participă la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre); 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad – adoptat cu unanimitate 
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de voturi (32 – doamna consilier județean Suciu ancuța elena nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării drumului 
comunal DC 58A, cuprins între km 0+000 la km 2+200 de la 
intersecția cu drumul județean DJ668A până la cetatea dacică 
Costești – Cetățuia, din categoria drumurilor de interes local în 
categoria drumurilor de interes județean – adoptat cu unanimitate 
de voturi (33); 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiţii 
pe anul 2022, aferent activelor date în administrare/concesiune 
prin proiectul “Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din 
Județul Hunedoara” şi care se finanţează din Fondul de 
Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (FIID) – adoptat cu 31 voturi 
pentru și 2 abțineri : Fekete Zoltan Iosif și Micula Dacian Claudiu; 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea bunului ”Teren de sport 
multifuncțional” din domeniul public al Județului Hunedoara în 
domeniul public al Comunei Băcia – adoptat cu unanimitate de 

voturi (33); 
13. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor 

terenuri și clădiri aparținând domeniului public al Județului 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului 
nr.874/1975/22.08.2018 de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg și a Contractului 
nr.1760/760/27.11.2018 de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare – adoptat 
cu unanimitate de voturi (33); 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor Hunedoara 
și modificare Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.24/2019 pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din 
familia ocupațională „administrație” din cadrul Direcției Publice 
Comunitare de Evidența Persoanelor Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (33); 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Direcției Generale de Administrare a Monumentelor și Promovare 
Turistică a județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de 
voturi (32 – doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării procentului 
de restituție a apelor uzate din apa potabilă pe întreaga arie de 
operare a SC APA PROD SA Deva – adoptat cu unanimitate de 
voturi (31 – domnii consilieri județeni Gligor Dorin Oliviu și Socaci 
Andrei nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

18. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru 
trimestrul IV 2021 adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

19. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean 
Hunedoara pentru trimestrul IV 2021 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (33); 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
propriu al Județului Hunedoara pe anul 2021, virările de credite 
bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, 
precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget – 
adoptat cu unanimitate de voturi (32 – doamna consilier județean 
Suciu Ancuța Elena nu participă la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre); 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor 
de venituri și cheltuieli pe anul 2021, virărilor de credite în cadrul 
aceluiași capitol al bugetului ale unor instituții aflate în subordinea 
și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (32 – domnul consilier județean Mutulescu 
Marius nu participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale spitalelor de interes 
județean, precum și modificarea programului de investiții, anexă 
la buget – adoptat cu unanimitate de voturi (32 – doamna 
consilier județean Suciu Ancuța Elena nu participă la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre); 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de 
lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a 
drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara 
pentru anul 2021 – adoptat cu unanimitate de voturi (33). 

 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
                           CONSILIER, 

                                                                            Corina Mureșan 


