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M I N U T A 
ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara din data de  

27 august 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.316/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat s-a întrunit în ședință ordinară în data de 27 august 2021, 
orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 26 consilieri 
județeni, la care se adaugă președintele consiliului județean (27), 
ședința fiind legal constituită.  
    Ședința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu, 
președintele consiliului județean. 
    Procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a 
Consiliului Județean Hunedoara din 16 august 2021 a fost supus 
votului plenului și aprobat cu unanimitate de voturi (27). 
    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 un proiect 
de hotărâre. Ordinea de zi astfel suplimentată a fost adoptată 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 privind aprobarea statului de funcții al 

Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat cu unanimitate 
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de voturi (26 – doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu a 
participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad – adoptat cu 26 
voturi pentru, zero voturi împotrivă, zero abțineri; 
(S-a alăturat plenului doamna consilier județean Ștefănie Maria, 
astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare este 
28) 

3. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului 
organizat în vederea ocupării funcției vacante de Șef Serviciul 
Județean de Medicină Legală din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Deva – adoptat cu unanimitate de voturi (28); 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului 
de Cultură și Artă al Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate 
de voturi (28); 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2021, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget – adoptat cu unanimitate de 
voturi (25 – domnii consilieri județeni Bădin Ion, Demeter Ioan și 
Suciu Ancuța Elena nu au participat la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre); 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri 
și cheltuieli ale spitalelor de interes județean, virările de credite 
bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2021 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (25 – domnii consilieri județeni 
Bădin Ion, Demeter Ioan și Suciu Ancuța Elena nu au participat la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului 
bugetar  al anului 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii 
de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara 
pe anul 2021 – adoptat cu unanimitate de voturi (25 – domnii 
consilieri județeni Bădin Ion, Demeter Ioan și Suciu Ancuța Elena nu 
au participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre);  

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație  al Centrului de 
Pedagogie Curativă Simeria 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 (28); 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Direcției 
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Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a 
Județului Hunedoara – adoptat astfel: art.1 prin vot secret, conform 
procesului verbal de numărare a voturilor, iar art.2 prin vot deschis 
cu unanimitate de voturi (28); 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic 
”Ion D. Sîrbu” Petroșani – adoptat cu 27 voturi pentru și 1 abținere 
(Micula Dacian Claudiu); 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate 
pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a 
gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin 
curse regulate, a Programului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate în județul Hunedoara și a 
documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse 
regulate – adoptat cu unanimitate de voturi (27 – domnul consilier 
județean Iovănescu Alin Cosmin nu a participat la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre). 

 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           CONSILIER, 
                                                                            Corina Mureșan 

 
 


