
1 
 

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 3 mai 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.116/2022, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară, în sistem de videoconferință, în data de 3mai 2022, orele 

14,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței, au fost prezenți online 32 
consilieri județeni, număr la care se adaugă președintele consiliului 
județean (33), ședința fiind legal constituită.  
      Ședința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu, 
președintele consiliului județean. 
    Procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de 28 
aprilie 2022 a fost supus votului plenului și aprobat cu unanimitate de 
voturi (33). 
  Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (33). 
        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 ”Realizare conducta de 
aducțiune și conducta de branșament în orașul Geoagiu, pe strada 
Calea Romanilor (DJ 705) de la intersecția cu Strada Independenței 
până la strada Calea Romanilor nr.187” – adoptat cu unanimitate de 
voturi (33); 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții: ”Realizare conductă de aducțiune și conductă 
de branșament în orașul Geoagiu pe Strada Calea Romanilor (DJ 
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705) de la intersecția cu Strada Independenței până la Calea 
Romanilor nr.187” – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări 
nerambursabile pentru anul 2022 – adoptat cu 31 voturi pentru și 2 
abțineri (Micula Dacian Claudiu și Oprițescu Adrian). 

 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 
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