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CONVOCATOR 

 

 Văzând adresa înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.6345/2020 
formulată de un grup de 14 consilieri județeni - Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, 
Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, Dămian Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae 
Simion, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu 
Viorica, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian - din cadrul Consiliului Județean Hunedoara, prin 
care solicită convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Județean Hunedoara pentru 
data de 21 aprilie 2020, ora 11,00; 
 In temeiul prevederilor art.178 alin.2, ale art.179 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 și alin.6 și 
ale art.134 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă de îndată Consiliul 
Județean Hunedoara în ședință extraordinară, în sistem de videoconferință, pentru data de  
21 aprilie 2020, orele 1100, cu următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 
2020 a unor instituții din subordinea Consiliului Județean Hunedoara; 

Inițiatori:Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Dămian Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, 
Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian – 
consilieri județeni 
Spre avizare comisiilor de specialitate: 
 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură, silvicultură, administrarea 

domeniului public și privat al județului (comisia nr.1) 
 Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 

protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile (comisia nr.4)  
 Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităților, 

respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești (comisia nr.6) 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020;  

Inițiatori:Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Dămian Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, 
Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian – 
consilieri județeni 
Spre avizare comisiilor de specialitate: 



 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură, silvicultură, administrarea 
domeniului public și privat al județului (comisia nr.1) 

 Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităților, 
respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești (comisia nr.6) 

3. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Hunedoara cu Spitalul 
Municipal Hunedoara, în vederea reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, 
prin finanțarea unor cheltuieli;  

Inițiatori:Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Dămian Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, 
Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian – 
consilieri județeni 
Spre avizare comisiilor de specialitate: 
 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură, silvicultură, administrarea 

domeniului public și privat al județului (Comisia nr.1) 
 Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 

protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile (comisia nr.4)  
 Comisia de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 

economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională (comisia nr.5) 
 Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităților, 

respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești (comisia nr.6) 

4. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Hunedoara cu Spitalul 
Municipal Orăștie, în vederea reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin 
finanțarea unor cheltuieli; 

Inițiatori:Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Dămian Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, 
Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian – 
consilieri județeni 
Spre avizare comisiilor de specialitate: 
 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură, silvicultură, administrarea 

domeniului public și privat al județului (Comisia nr.1) 
 Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 

protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile (comisia nr.4)  
 Comisia de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 

economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională (comisia nr.5) 
 Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităților, 

respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești (comisia nr.6) 

5. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Hunedoara cu Spitalul 
Municipal Lupeni, în vederea reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin 
finanțarea unor cheltuieli;  

Inițiatori:Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Dămian Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, 
Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian – 
consilieri județeni 
Spre avizare comisiilor de specialitate: 
 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură, silvicultură, administrarea 

domeniului public și privat al județului (Comisia nr.1) 



 Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 
protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile (comisia nr.4)  

 Comisia de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 
economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională (comisia nr.5) 

 Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităților, 
respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești (comisia nr.6) 

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Județean Hunedoara cu Spitalul 
Municipal Vulcan, în vederea reducerii răspândirii epidemiei de SARS-COV2, prin 
finanțarea unor cheltuieli. 

Inițiatori:Antal Liviu Marius, Armean Lenuța, Bărbulescu Mariana, Chirilă Ioan Nicolaie, 
Dămian Dana, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, 
Pârvan Ilie, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Simon Ionuț Lucian, Toma Florian – 
consilieri județeni 
Spre avizare comisiilor de specialitate: 
 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură, silvicultură, administrarea 

domeniului public și privat al județului (Comisia nr.1) 
 Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, 

protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile (comisia nr.4)  
 Comisia de analiză a asocierii şi colaborării cu alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi 

economici din ţară şi străinătate precum şi dezvoltare regională (comisia nr.5) 
 Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, problemele minorităților, 

respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești (comisia nr.6) 
 

    Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina de 
internet oficială a Consiliului Județean Hunedoara, la adresa www.cjhunedoara.ro. 
    Consilierii județeni pot formula amendamente asupra proiectelor de hotărâre 
conform art.138 alin.12 și art.141 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
  Sedințele comisiilor de specialitate nr.1, nr.4, nr.5 și nr.6, cărora le-au fost 
transmise proiectele de hotărâre în vederea analizării și avizării acestora, se vor desfășura 
prin mijloace electronice  - platformă on-line videoconferință - în data de 21 aprilie 2020, 
începând cu ora 9,30. 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI, 
Daniel Dan 

 

http://www.cjhunedoara.ro/

