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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 15 septembrie 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.335/2022, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară, în sistem de videoconferință, în data de 15 septembrie 
2022, orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței, au fost prezenți online 31 
consilieri județeni, număr la care se adaugă președintele consiliului 
județean (32), ședința fiind legal constituită.  

  A lipsit de la ședință domnul consilier județean Bogdan 
Sever.     
    Ședința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu, 
președintele consiliului județean. 
    Procesele verbale încheiate în ședința ordinară din data de 
26 august 2022 și în ședința extraordinară din data de 31 august 2022 
au fost supuse votului plenului și aprobate 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 un proiect 
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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Hunedoara 
nr.103/2022 privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime 
eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului Creșterea eficienței 
energetice si reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-dul 1 
Decembrie 1918, nr. 30, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
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PNRR/2022/ C5/2/B.2.1/1, PNNR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5-
Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență 
energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovare 
energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul 
Național de Redresare și Reziliență – adoptat cu unanimitate de voturi 
(32); 

2. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului 
nr.1916/17393/08.09.2022 de predare-primire a unor terenuri din 
domeniul public al Comunei Sarmizegetusa în domeniul public al 
Județului Hunedoara – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență Deva, virările 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, 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); 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârea Consiliului Judeţean 
Hunedoara nr.72/2022 privind asumarea unor responsabilități în 
derularea și implementarea  Programului pentru școli al României, în 
anul școlar 2022-2023 – adoptat cu unanimitate de voturi (32); 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție 
a membrilor Consiliului de administrație a societății SC Apa Prod SA 
Deva pentru mandatul 2022-2026 – adoptat cu unanimitate de voturi 
(30 – domnii consilieri județeni Gligor Dorin Oliviu și Socaci Andrei nu 
au participat la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptual și a temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Construire pasarelă între 
U.P.U. și Laborator de Imagistică” – adoptat cu unanimitate de voturi 
(32). 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 

                           CONSILIER, 
                                                                            Corina Mureșan 
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