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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  

22 decembrie 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.466/2022, 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 22 
decembrie 2022, orele 13,30. 
    La începerea lucrărilor ședinței, au fost prezenți un număr 
de 31 consilieri județeni (30 în sală și 1 online), la care se adaugă 
președintele consiliului județean (32), ședința fiind legal constituită.   
    A lipsit de la ședință domnul consilier județean Demeter 
Ioan.  
    Ședința a fost condusă de domnul președinte Nistor 
Laurențiu. 
   Procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data 
de 20 decembrie 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 4 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 stabilirea preţurilor medii ale principalelor 
produse agricole, precum și a prețului mediu la masa verde de pe 
pajiști, pentru anul 2023 – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor 
precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului 
Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2023 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (31 – doamna consilier județean Bălănesc Doinița 
Maria nu a participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de Administrație al 
Spitalului Județean de Urgență Deva – adoptat cu unanimitate de 
voturi (32); 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților  Consiliului 
Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de Administrație al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad – adoptat cu unanimitate de 
voturi (31 – doamna consilier județean Suciu Ancuța Elena nu a 
participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților  Consiliului 
Județean Hunedoara ca membri în Consiliul de Administrație al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu – adoptat cu unanimitate de 
voturi (32) ; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei 
Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara – adoptat 

cu unanimitate de voturi (32); 
7. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare 

comitetului director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva 
adoptat cu 22 voturi pentru (Nistor Laurențiu, Țambă Alin Adam, Arion 
Viorel, Bălănesc Doinița Maria, Bogdan Sever, Chiș Alexandru, 
Ciodaru Iulian Dacian, Coltescu Marin, Dunca Victoria, Gligor Dorin 
Oliviu, Hirghiduși Ion, Iovănescu Alin Cosmin, Ivăniși Maria, Muzsic 
Robert Eugen, Pârvuța Gabriel Ionuț, Rus Ioan, Socaci Andrei, Suciu 
Ancuța Elena, Șpan Ioan, Ștaier Ioan Dumitru, Ștefănie Maria, Zvîncă 
Adrian), 3 voturi împotrivă (Chivu Cristina, Micula Dacian Claudiu, 
Oprițescu Adrian) și 6 abțineri (Mate Marta, Logofătu Daniela Maria, 
Goia Marcel Adrian, Mutulescu Marius, Bârea Vasile, Popa Dorin Ioan) 
– domnul vicepreședinte Bădin Ion nu a participat la vot; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului 
Civilizației Dacice și Romane – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

9. Proiect de hotărâre privind încadrarea Teatrului de Artă Deva în 
categoria instituțiilor de spectacole de repertoriu, precum și aprobarea 
organigramei, statului de funcţii și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale instituției – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenţiei de 
colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al Comunei Pui – adoptat cu 
unanimitate de voturi (32); 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentelor 
privind cofinanțarea furnizorilor privați acreditați de servicii sociale în 
domeniul protecției copilului și în domeniul protecției persoanei adulte 
cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.55/2017, cu modificările și completările 
ulterioare – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

12. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor 
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe 
secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV 2022 – 
adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

13. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru 
trimestrul IV 2022 – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unui 
teren aparținând domeniului public al Județului Hunedoara – adoptat 
cu unanimitate de voturi (31 – doamna consilier județean Suciu Ancuța 
Elena nu a participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 
2023 aferent activelor date în administrare/concesiune prin proiectul 
”Sistemul de management Integrat al Deșeurilor din Județul 

Hunedoara” și care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și 
Dezvoltare (FIID) – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

16. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor construcții din 
domeniul public al Orașului Petrila în domeniul public  al Județului 
Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (32);  

17. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor topo-cadastrale 
aferente sectorului din drumul județean DJ 686, situat în Comuna Râu 
de Mori – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 
Județului Hunedoara și atribuirii licențelor de traseu, pentru operatorul 
de transport rutier S.C. ZMK S.R.L. – adoptat cu unanimitate de voturi 
(32); 

19. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării de către Județul 
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, a administrării 
temporare asupra unor terenuri aflate în domeniul public al statului și în 
administrarea Ministerului Culturii – adoptat cu unanimitate de voturi 
(32); 

20. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri 
aparținând domeniului public al Județului Hunedoara – adoptat cu 
unanimitate de voturi (32); 
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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 707: 
lim.jud.Arad-Căzănești-Vața de Jos, km 22+700 - km 35+700” – 
adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
Județului Hunedoara pe anul 2022 – adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 

 
 
 
 
 
 
 

                           CONSILIER, 
                                                                            Corina Mureșan 

 
 


