ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA ADMINISTRATIE
PUBLICA LOCALA

MINUTA
ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara din data de
26 februarie 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.55/2021, Consiliul Județean Hunedoara a fost
convocat s-a întrunit în ședință ordinară, în sistem de videoconferință,
în data de 26 februarie 2021, orele 11,00.
La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 31 consilieri
județeni, la care se adaugă președintele consiliului județean (32),
ședința fiind legal constituită. A lipsit motivat de la ședință domnul
consilier județean Arion Viorel.
Ședința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu,
președintele consiliului județean.
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 3 proiecte
de hotărâre. Ordinea de zi astfel suplimentată a fost adoptată cu
unanimitate de voturi (32).
Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost
supuse votului plenului și adoptate astfel:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului
actualizat al Asociației Salvital Hunedoara – adoptat cu 22 voturi pentru
și 9 voturi împotrivă: Bârea Vasile, Chivu Cristina, Fekete Zoltan Iosif,
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Goia Marcel Adrian, Logofătu Daniela Maria, Mate Marta, Micula
Dacian Claudiu, Mutulescu Marius, Popa Dorin Ioan (domnul consilier
județean Demeter Ioan nu a participat la adoptarea acestui proiect de
hotărâre);
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat cu unanimitate de
voturi (32);
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al
Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva – adoptat cu
unanimitate de voturi (32);
4. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea
Spitalului Județean de Urgență Deva a unui spațiu imobiliar aparținând
domeniului public al Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de
voturi (31 – domnul consilier județean Demeter Ioan nu a participat la
adoptarea acestui proiect de hotărâre);
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.28/2021 privind trecerea unor
imobile din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public
al Comunei Totești – adoptat cu unanimitate de voturi (32);
6. Proiect de hotărâre privind preluarea, inventarierea și
înscrierea în domeniul public al Județului Hunedoara a cetăților dacice
din Munții Orăștiei – monumente istorice cuprinse în Lista Patrimoniului
Mondial UNESCO – adoptat cu unanimitate de voturi (32);
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază
pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională „Administrație” din
cadrul Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare
Turistică a Județului Hunedoara – adoptat cu 22 voturi pentru, 4 voturi
împotrivă (Chivu Cristina, Fekete Zoltan Iosif, Goia Marcel Adrian și
Micula Dacian Claudiu) și 6 abțineri (Bârea Vasile, Logofătu Daniela
Maria, Mate Marta, Mutulescu Marius, Muzsic Robert Eugen și Popa
Dorin Ioan);
8. Proiect de hotărâre privind majorarea alocațiilor de hrană
pentru consumurile colective la Spitalul Județean de Urgență Deva
pentru pacienții internați, față de nivelul prevăzut în Hotărârea
Guvernului României nr.429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană
pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, cu
modificările și completările ulterioare – adoptat cu unanimitate de voturi
(31 – domnul consilier județean Demeter Ioan nu a participat la
adoptarea acestui proiect de hotărâre);
9. Proiect de hotărâre privind preluarea ca venit la bugetul
local al județului Hunedoara a excedentului înregistrat la finele anului
2020 rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli finanțat din
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venituri proprii al Direcției Generale de Asistență socială și Protecția
Copilului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (32).

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Daniel Dan

CONSILIER,
Corina Mureșan
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