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

22 decembrie 2020, 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 
lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
prin Dispoziția nr.389/2020, Consiliul Județean Hunedoara a fost 
convocat s-a întrunit în ședință ordinară,  în sistem de videoconferință, 
în data de 22 decembrie 2020, orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 30 consilieri 
județeni, ședința fiind legal constituită. Lipsește de la ședință domnul 
președinte Nistor Laurențiu. 
    Ședința a fost condusă de domnul Țambă Alin Adam – 
președinte cu atribuții delegate. 
    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 2 proiecte 
de hotărâre. Ordinea de zi astfel completată a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi (30). 
        Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 
   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de 
organizare și funcționare a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu 
– adoptat cu unanimitate de voturi (30); 
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      2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 2020 – adoptat cu unanimitate 
de voturi (30); 
      3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale spitalelor de interes 
județean – adoptat cu unanimitate de voturi (29 – domnul consilier 
județean Demeter Ioan nu participă la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre); 
      4. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual 
al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea 
exerciţiului bugetar  al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2020 – adoptat cu unanimitate de voturi (30); 
    5. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara 
întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul IV  
2020 – adoptat cu unanimitate de voturi (29 – domnul consilier 
Mutulescu Marius nu participă la adoptarea acestui proiect de 
hotărâre); 
       6. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei 
bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara 
pentru trimestrul IV 2020 – adoptat cu unanimitate de voturi (30); 
      7. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și 
tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora din competența 
Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2021 - adoptat 
cu 29 voturi pentru și un vot împotrivă (Ștaier Ioan Dumitru); 
      8. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale 
principalelor produse agricole pentru anul 2021 și a prețului mediu la 
masa verde de pe pajiști pentru anul  2021 - adoptat cu unanimitate de 
voturi (30); 
    9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor 
la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul 
Hunedoara și a încheierii unui act adițional la contractul nr.20110/2018 
de delegare prin concesiune a Serviciului de operare și administrare a 
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul 
Hunedoara – adoptat cu 29 voturi pentru și o abținere (Micula Dacian 
Claudiu); 
    10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.178/2020 – adoptat cu unanimitate 
de voturi (29 – domnul consilier județean Iovănescu Alin Cosmin nu 
participă la adoptarea acestui proiect de hotărâre); 
    11. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.95/2020 privind aprobarea 
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transmiterii către unele unități administrativ-teritoriale din Județul 
Hunedoara a unor investiții realizate în cadrul Proiectului ”Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara” – adoptat cu 
unanimitate de voturi (30); 
    12. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu 
gratuit a unui microbuz către școala Gimnazială ”I.G. Duca” Petroșani – 
adoptat cu unanimitate de voturi (30); 
      13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții ”Lucrări în regim de urgență la clădirea 
Palatului Administrativ în Municipiul Deva, str.1 Decembrie 1918 nr.28, 
județul Hunedoara” – adoptat cu unanimitate de voturi (30); 
    14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru unele obiective de investiții ale Județului Hunedoara – adoptat 
cu unanimitate de voturi (30). 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           CONSILIER, 
                                                                            Corina Mureșan 

 


