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M I N U T A 
ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Județean 

Hunedoara din data de 12 noiembrie 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.423/2021, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 

extraordinară, în sistem de videoconferință, în data de 12 noiembrie 
2021, orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței, în sala de ședințe au fost 
prezenți 30 consilieri județeni, la care se adaugă președintele 
consiliului județean (31), ședința fiind legal constituită.  
    Au lipsit de la ședință domnii consilieri județeni Coltescu 
Marin și Fekete Zoltan Iosif. 
  Ședința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu, 
președintele consiliului județean. 
    Procesul verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din data de 9 noiembrie 2021 a fost supus votului 
plenului și aprobate 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 un proiect 
de hotărâre. Ordinea de zi astfel suplimentată a fost adoptată 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 rectificării bugetului propriu al 

județului Hunedoara pe anul 2021, precum și aprobarea virărilor de 
credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara 
– adoptat cu unanimitate de voturi (30 – doamna consilier județean 
Suciu Ancuța Elena nu a participat la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre); 



2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi 
(31); 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 2021 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, 
precum și virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al 
bugetului și suplimentarea programului de investiții anexă la buget – 
adoptat cu unanimitate de voturi (30 – doamna consilier județean 
Suciu Ancuța Elena nu a participat la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre); 

4. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului 
bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii 
de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe 
anul 2021 – adoptat cu unanimitate de voturi (30 – doamna consilier 
județean Suciu Ancuța Elena nu a participat la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre); 

5. 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 (31); 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a 
circulației pe sectorul de drum județean DJ 709F : Slătioara(DN7A) - 
Cabana Rusu – Masiv Parâng,  (km 6+600  -  km 12+600) pe 
perioada iernii 2021 – 2022, respectiv de la data de 15.11.2021 
până la data de 31.03.2022 – adoptat cu unanimitate de voturi (31). 

 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 
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