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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 20 iulie 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.275/2021, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară, în sistem de videoconferință, în data de 20 iulie 2021, 
orele 15,00. 

    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 31 consilieri 
județeni, la care se adaugă președintele consiliului județean (32), 
ședința fiind legal constituită. A lipsit de la ședință domnul consilier 
județean Arion Viorel. 
    Ședința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu, 
președintele consiliului județean. 
    Procesele verbale încheiate în ședința ordinară a Consiliului 
Județean Hunedoara din data de 28 iunie 2021 și în ședința 
extraordinară din data de 1 iulie 2021 au fost supuse votului plenului și 
aprobate cu unanimitate de voturi (32).  
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și adoptat 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 notei conceptuale 
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire clădire 
pentru Secția spitalizare de zi cu folosință temporară pentru Unitatea 
de Primire Urgențe” – adoptat cu unanimitate de voturi (30 – domnii 
consilieri județeni Bădin Ion și Demeter Ioan nu participă la adoptarea 
acestui proiect de hotărâre); 
    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
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pentru obiectivul de investiții „Funcționarea Centrului de Îngrijire și 
Asistență Uricani” – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 
    3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Reparația și modernizarea sediului 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara” – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 
    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale 
și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Creșterea 
siguranței pacienților în Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad” – 
adoptat cu unanimitate de voturi (32); 
    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 
2021 – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 
    (Domnul consilier județean Rus Ioan s-a deconectat de pe 
platforma online, astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți la 
ședință este 31) 
    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al 
Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică 

a Județului Hunedoara, precum și modificarea programului de investiții 
anexă la buget – adoptat cu 22 voturi pentru: Bădin Ion, Bogdan 

Sever, Chiș Alexandru, Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu Marin, Demeter 
Ioan, Dunca Victoria Alina, Gligor Dorin Oliviu, Goia Marcel, Hirghiduși 
Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Muzsic Robert Eugen, Nistor 
Laurențiu, Pârvuța Gabriel, Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, Șpan 
Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Țambă Alin Adam, Zvîncă 
Adrian și 8 abțineri: Bârea Vasile, Chivu Cristina, Fekete Zoltan Iosif, 

Logofîtu Daniela Maria, Mate Marta, Micula Dacian Claudiu, Mutulescu 
Marius, Popa Dorin Ioan. 
    (Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria nu a 
participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 30). 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 

                           CONSILIER, 
                                                                            Corina Mureșan 
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