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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 12 ianuarie 2022, 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.5/2022, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară, în sistem de videoconferință, în data de 12 ianuarie 
2022, orele 10,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței, au fost prezenți online 31 
consilieri județeni, la care se adaugă președintele consiliului județean 
(32), ședința fiind legal constituită.  
    Ședința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu, 
președintele consiliului județean. 
    Procesele verbale încheiate în ședința ordinară din data de 
17 decembrie 2021 și în ședința extraordinară din data de 22 
decembrie 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 constatarea încetării de drept înainte 
de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean 
al domnului Fekete Zoltan Iosif – adoptat cu unanimitate de voturi 
(32); 

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a sumei de 32.994,00 mii lei, sumă corespunzătoare 
cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul 
de stat pe anul 2022 și estimări pe anii 2023 – 2025 din sumele 
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defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale și sumele din cota de 14% din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale – adoptat cu unanimitate de 
voturi (32); 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării de către Județul 
Hunedoara a imobilelor care formează ”Ansamblul istoric Mina 
Petrila” aflate în proprietatea Societății Naționale de Închideri de 
Mine Valea Jiului S.A – adoptat cu unanimitate de voturi (32). 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           CONSILIER, 
                                                                            Corina Mureșan 

 
 


