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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____/2020 
privind validarea  mandatului de consilier județean al doamnei Bărbulescu Mariana 

 
 

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre inițiat de 
președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora; 
   Văzând Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.303/2019 privind 
constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier 
județean al doamnei Stănescu Vetuța, precum și adresa nr.2/2020 a Partidului Național 
Liberal – Județul Hunedoara, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu 
nr.277/10.01.2020/09.12.2019; 
  In conformitate cu prevederile art.100 alin.33 din Legea nr.115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali; 
  In baza prevederilor art.597 alin.2 lit.e și ale art.602 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, ale art.311 , ale art.33 și ale art.90 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
  In conformitate cu dispozițiile art.182 alin.4 coroborate cu cele ale art.124 și 
ale art.204 alin.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  In temeiul prevederilor ale art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
  Art.1 Validează mandatul de consilier în Consiliul Judeţean Hunedoara al 
doamnei Bărbulescu Mariana, aflată ca supleant pe lista Partidului Național Liberal la 
alegerile locale din 5 iunie 2016. 
  Art.2(1) Se completează Comisia de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanțe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public și privat al județului 
cu doamna Bărbulescu Mariana. 
  (2) Se completează Comisia de analiză a asocierii și colaborării cu alte 
autorități ale administrației publice, instituții și agenți economici din țară și străinătate, 
precum si dezvoltare regională cu doamna Bărbulescu Mariana. 
  Art.3 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.124/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Hunedoara pe principalele domenii de activitate se modifică potrivit prevederilor prezentei. 



  Art.4 (1) Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală și relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
  (2) Prezenta poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios 
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau de la comunicare, după caz, potrivit 
prevederilor art.311 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
                
 
 
          
                                          A V I Z A T: 

      PRESEDINTE,                                      SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI, 
         Mircea Flaviu Bobora                                                            Dan Daniel 
 

 

 

 

 
 
 
 

 


