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Nr.3/27.09.2022  
Proces verbal  

27 septembrie 2022 

Descrierea întâlnirii & ordinea de zi  

Ședința formală a  CD a ADTI Valea Jiului care s-a desfășurat în data de 27.09.2022 în format fizic cu 

următoarea ordine de zi: 

1. Discuție despre HCL aprobare buget ADTIVJ (probleme întâmpinate și soluții)  
2. Prezentare candidați pentru postul de director executiv  
3.  Pregătire ședintă Secretarul de Stat pentru Tranzitie Justă (proiecte mature, cerințe cu 

privire la FTJ, etc.)  
4. Aderare CIVINET –prezentare oportunitate  
5. Prezentare proiect “ Valea Jiului se dezvoltă cu fonduri europene” – activități  

 
6. Participanți 

Dintre membrii  Consiliului Director ai ADTI VJ au fost prezenți reprezentanți ai  

 Primăria Petroșani (Ovidiu Câmpeanu, Tiberiu Iacob Ridzi) 

 Primăria Vulcan (Maria Răducanu, Cristian Merișanu)  

 Primăria Aninoasa (Simion Gheorghe, Nicolae Dunca) 

 Primăria Lupeni (Cristian Condoiu)  

 Primăria Petrila ( Petrilean Mihaela, Jurca Vasile)  

 Asociația Valea Jiului Development Society Project (Adina Vințan)  

 Asociația Urban Lab Valea Jiului (Mihai Danciu)  

 Asociația Autism Helping Hands (Alexandru Kelemen)  

 Asociația Comitetul de Inițiativă Valea Jiului (Constantin Fulga) -delegat 

 

Se constată un număr de 9 membrii prezenți din 12 maxim, existând astfel cvorum conform 

statutului și deci posibilitatea de a lua decizii.  

Discuții pe ordinea de zi  

 

Punctul 1. Discuție despre HCL aprobare buget ADTIVJ (probleme întâmpinate și soluții) 

Domnul director executiv menționează blocajul juridic cu privire la HCL pentru aprobarea 

cotizațiilor. Iterează de asemenea că au fost realziate demersuri de a coagula secretarii 

primăriilor dar fără rezultat. S-a cerut opinie la ADR Vest asteptăm rezultatul pe formă.  

Discuții și amendamente membrii: Domnul Jurca propune o întâlnire cu secretarul Prefecturii 

Hunedoara împreună cu ceilalți secretari ai UAT, se agreează iar domnul Kelemen Alexandru se va 
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ocupa de acest aspect. Din punct de vedere al cuantumului s-a tras concluzia că suma propusă 

pentru anul 2022 este în integralitate necesară pentru funcționarea ADTIVJ.    

 

Punctul 2. Prezentare candidați pentru postul de director executiv. Domnul director executiv 

interimar prezintă situatia înscrișilor la concurs până la data 27.09.2022, se constată că este un 

singur candidat. Domnul Merișanu Cristian propune extinderea perioadei de înscriere.  

Discuții și amendamente membrii: Se supune la vot propunerea de a prelungi perioada de 

înscriere la concurs până la sfârșitul lunii noiembrie, domnul Kelemen ocupându-se de a modifca 

anunțul și a notifica persoana înscrisă.  

Concluzie: Se supune spre aprobare extinderea perioadei de înscriere pentru postul de 

coordonator până la 31.10.2022 . 9 voturi pentru, 0 împotrivă,0  abțineri 

 

Punctul 3. Pregătire ședintă Secretarul de Stat pentru Tranzitie Justă (proiecte mature, 

cerințe cu privire la FTJ, etc.) Domnul director executiv prezintă întrebările trimise apriori 

domnului secretar de stat pentru a obține clarificări cu privire la programul de Tranziție Justă. De 

asemenea se prezintă draftul de program pentru vizita doamnei Elisa Ferreira 

Discuții și amendamente membrii: Sunt adăugate în urma discuțiilor o serie de nelămuriri pentru 

întrevederea cu domnul Secretar de Stat. De asemenea se discută despre oportunitatea de a 

realzia un proiect integrat ce vizează producerea de energie regenerabilă prin panouri care să 

alimenteze rețele publice de consum. Se menționează și cererea de asistentă tehnică prin 

mecanismul ELENA.  

 

Punctul 4. Aderare CIVINET –prezentare oportunitate. Domnul Danciu Mihai propune Aderearea 

ADTIVJ la Civinet și face o scurtă prezentare a acestei rețele. Se decide aderarea și demararea 

procedurilor de înscriere. Domnul Danciu se va ocupa de aceste demersuri.  

 

Punctul 5. Prezentare proiect “ Valea Jiului se dezvoltă cu fonduri europene” – activități.  

Domnul Kelemen Alexandru prezintă pe scurt proiectul “ Valea Jiului se dezvoltă cu fonduri 

europene”. Proiect in valoare de 137.000 euro care va avea activități de promovare în comuniate 

a politici regionale: spațiu mass media, emisiuni, interviuri și reportaje despre fondurile europene  

 

 

Se delegă domnul Kelemen Alexandru  pentru a întocmi Deciziile și hotărârile afrente,să le 

semneze și să le aducă la cunoștința tuturor membrilor Consiliului Director  
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Semnatari membrii Consiliu Director 

Danciu Mihai Petrilean Mihaela 

 
Kelemen Alexandru 
 

Vințan Adina 

 
Câmpeanu Ovidiu 
 

Danciu Mihai 

Răducanu Maria 
 

Constantin Fulga  

Simion Gheorghe 
 

 

Condoiu Cristian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


