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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 13 martie 2023, 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.94/2023, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară, în sistem de videoconferință, în data de 13 martie 2023, 
orele 12,00. 
    La începerea ședinței au fost prezenți online 30 consilieri 
județeni, la care se adaugă președintele consiliului județean (31), 
ședința fiind legal constituită.  

  Ședința a fost condusă de domnul președinte Nistor 
Laurențiu. 

   Procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data 
de 7 martie 2023 a fost supus votului plenului și aprobat cu unanimitate 
de voturi (31). 
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (31). 
    S-a al[turat plenului domnul consilier județean Rus Ioan, 
astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare este 31, 
la care se adaugă președintele consiliului județean (32), 
   Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 

1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor 
concursurilor/examenelor organizate în vederea ocupării  
funcţiilor vacante de şef Laborator Recuperare, Medicină Fizică și 
Balneologie şi şef Centru de Hemodializă, din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Deva – adoptat cu unanimitate de voturi 
(32);  

    S-a alăturat plenului domnul consilier județean Șpan Ioan, 
astfel încât numărul consilierilor județeni prezenți în continuare este 32, 
număr la care se adaugă președintele consiliului județean (33). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Asociația 
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Intercomunală Țara Hațegului pentru organizarea în comun a 
proiectului de interes județean „Întâlnirea Rețelei Europene a 
Geoparcurilor 2023”, care va avea loc la Hațeg, în perioada 27 – 
31 martie 2023 – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului 
Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Federația 
Română de Tir cu Arcul pentru participarea la evenimentele 
internaționale „Cupa Mondială Columbia” și „Campionatul 
Mondial Tineret Irlanda” – adoptat cu unanimitate de voturi (33); 

4. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al 
Consiliului Local al Comunei Șoimuș asupra sectorului de drum 
județean DJ706A de la km 18+782 la km 22+500 – adoptat cu 
unanimitate de voturi (33); 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu 
al Județului Hunedoara pe anul 2023, precum și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget – adoptat cu unanimitate 
de voturi (33); 

6. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea 
exerciţiului bugetar  al anului 2022, ca sursă de finanţare a 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  prevăzute în bugetul propriu 
al judeţului Hunedoara pe anul 2023 – adoptat cu unanimitate de 
voturi (33). 

 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 

                           CONSILIER, 
                                                                                        Corina Mureșan 

 
 


