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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat în ședința extraordinară convocată de îndată 

a Consiliului Județean Hunedoara din data de 18 mai 2022 
 
 
 
    In 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 Președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara nr.137/2022, Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat 
de îndată și s-a întrunit în ședință extraordinară, în sistem de 

videoconferință, în data de 18 mai 2022, orele 14,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței sunt prezenți online: Nistor 
Laurențiu – președintele Consiliului județean Hunedoara; Bădin Ion și 
Țambă Alin Adam – vicepreședinții Consiliului Județean Hunedoara; 
Arion Viorel, Bălănesc Doinița Maria, Bârea Vasile, Bogdan Sever, Chiș 
Alexandru, Chivu Cristina, Ciodaru Iulian Dacian, Demeter Ioan, Dunca 
Victoria Alina, Gligor Dorin Oliviu, Goia Marcel Adrian, Hirghiduși Ion, 
Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Logofătu Daniela Maria, Mate 
Marta, Muzsic Robert Eugen, Oprițescu Adrian, Popa Dorin Ioan, 
Socaci Andrei, Suciu Ancuța Elena, Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, 
Ștefănie Maria, Zvîncă Adrian – consilieri județeni; Dan Daniel – 
secretarul general al județului. 
    Lipsesc de la ședință domnii consilieri județeni Coltescu 
Marin, Micula Dacian Claudiu, Mutulescu Marius, Pârvuța Gabriel Ionuț, 
Rus Ioan. 
           Ședința este condusă de domnul Nistor Laurențiu – 
președintele consiliului județean. 
    Nistor Laurențiu: 
          Întrucât sunt prezenţi un număr de 27 consilieri județeni, la 
care se adaugă președintele consiliului județean (28), potrivit art.180 
alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ședința este legal constituită.  
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    Dau cuvântul secretarului general al județului, pentru a 
supune la vot procesul verbal încheiat în ultima ședință a consiliului 
județean. 
    Dan Daniel: 
    În conformitate cu prevederile art.138 alin.15 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința 
extraordinară din data de 13 mai 2022: 

- Cine este pentru? 
- Împotrivă? 
- Abţineri? 

     Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi (28). 
 
 
 
 

x 
     
    Nistor Laurențiu: 
    Domnilor consilieri, permiteți-mi să vă prezint proiectul 

ordinii de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 

județului Hunedoara pe anul 2022, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget; 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului 
bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii 
de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe 
anul 2022; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență Deva, 
precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget. 

    Se supune la vot proiectul ordinii de zi: 
- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi (28). 
    Dan Daniel: 
    Vă informăm că proiectele de hotărâre ce vor fi supuse 
votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile art.136 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, fiind însoțite de referatele de 
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aprobare, rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort și 
de avizele comisiilor de specialitate. 
 
 
 
 

I. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022, 
precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 

al județului Hunedoara pe anul 2022, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget: 
    Domnii consilieri județeni Bădin Ion și Demeter Ioan nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 26. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
 
 

 
II. 
 

    Se prezintă proiectul de hotărâre privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat 
la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2022. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
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    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea 
exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2022: 
    Domnii consilieri județeni Bădin Ion și Demeter Ioan nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 26. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 

 
 
 

 
III. 

 
    Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului 
Județean de Urgență Deva, precum și modificarea programului de 
investiții, anexă la buget. 
    Se prezintă punctul de vedere al comisiilor de specialitate: 
    Doamna consilier județean Bălănesc Doinița Maria prezintă 
avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului. 
    Doamna consilier județean Ștefănie Maria prezintă avizul 
Comisiei pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială. 
    Doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena prezintă 
avizul Comisiei juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești. 
   Nefiind intervenții în legătură cu acest punct, se supune la 
vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
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venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență 
Deva, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget: 
   Domnii consilieri județeni Bădin Ion și Demeter Ioan nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre, astfel încât numărul 
voturilor exprimate la acest punct este 26. 

- Cine este pentru ? 
- Împotrivă ? 
- Abţineri ? 

    Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi 
(26). 
 
    Nistor Laurențiu: 
    Vă mulțumesc din suflet! Doamne ajută, să ne vedem cu 
bine! 
 
    Ordinea de zi fiind epuizată, se declară închise lucrările 
ședinței. 
 
 
 

 
    PREȘEDINTE, 
         Laurențiu Nistor   
        SECRETAR GENERAL 
           AL JUDEȚULUI, 
         Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCM 
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