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ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECTIA ADMINISTRATIE  
PUBLICA LOCALA 
 
 
 
 

M I N U T A 
ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara din data de  

25 noiembrie 2022, 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  
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziția nr.440/2022, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat și s-a întrunit în ședință ordinară, în sala de 
ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul 
Deva, str.1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, în data de 25 
noiembrie 2022, orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței, au fost prezenți un număr 
de 32 consilieri județeni, ședința fiind legal constituită.   
    A lipsit de la ședință domnul președinte Nistor Laurențiu.  
    Ședința a fost condusă de domnul vicepreședinte Țambă 
Alin Adam. 
   Procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data 
de 11 noiembrie 2022 a fost supus votului plenului și aprobat cu 
unanimitate de voturi (32). 
    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 5 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 dezlipirii terenului aferent unui 

sector din  drumul județean  DJ 742A aflat în domeniul  public al 
Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
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actualizat pentru obiectivul de investiții "Construire pod de legătură 
centura Petrila, județul Hunedoara", aprobat pentru finanțare prin 
Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei 
reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
pentru realizarea obiectivului – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 672C limita 
județul Gorj - Valea de Pești - DN 66A, km 40+776-km 50+309", 
aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții 
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de 
cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului – 
adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la contractul 
de folosință gratuită nr.3877/2008 – A/1735/2008  a imobilului 
cazarmă 450 Deva și darea în folosință gratuită către Centrul Militar 
Județean Hunedoara a unor bunuri aparținând domeniului privat al 
Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adițional la Contractul 
de administrare încheiat între Județul Hunedoara prin Consiliul 
Județean Hunedoara și Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva – 
adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

6. Proiect de hotărâre privind utilizarea de la bugetul județului 
Hunedoara a unei sume, în vederea organizării acțiunilor ce se vor 
desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2022 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (32); 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2022, virările de credite bugetare în 
cadrul bugetului propriu al județului, precum și modificarea 
programului de investiții anexă la buget – adoptat cu unanimitate de 
voturi (30 – domnii consilieri județeni Bădin Ion și Demeter Ioan nu 
au participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri 
și cheltuieli pe anul 2022, precum și virările de credite bugetare în 
cadrul aceluiași capitol al bugetului, ale unor instituții aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara - adoptat 
cu unanimitate de voturi (31 – domnul consilier județean Mutulescu 
Marius nu a participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

9. 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 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (30 – domnii consilieri județeni 
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Bădin Ion și Demeter Ioan nu au participat la adoptarea acestui 
proiect de hotărâre); 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării 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 pe anul 2022 – adoptat cu unanimitate de voturi (30 – 
domnii consilieri județeni Bădin Ion și Demeter Ioan nu au participat 
la adoptarea acestui proiect de hotărâre). 

 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           CONSILIER, 
                                                                            Corina Mureșan 

 
 


