
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN

DISPOZIȚIA NR.16  din 17 ianuarie 2020
privind convocarea Consiliului Județean Hunedoara în ședință ordinară pentru data de 

23 ianuarie 2020, orele 12,00

PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN HUNEDOARA;
Văzând referatul  secretarului  general  al  județului  Hunedoara  înregistrat  cu

nr.912/2020;
 Având în vedere 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;
 In  temeiul  dispozițiilor  art.196  alin.1  lit.b  din  Ordonanța  de  Urgență  a
Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

D I S P U N E:

 Art.1  (1) Consiliul  Județean Hunedoara este convocat în ședință ordinară
care se va desfășura în data de 23 ianuarie 2020, orele 12,00, în sala de ședințe din sediul
Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str.1 Decembrie nr.28, județul
Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind validarea  mandatului de consilier județean al doamnei
Bărbulescu Mariana;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

2. Proiect  de  hotărâre  privind constatarea  pierderii  calității  de  membru  al  Autorității
Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara de către doamna Stănescu Vetuța;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  reţelei  şcolare  a  unităților  de  învățământ
special preuniversitar de stat din Judeţul Hunedoara, pentru anul şcolar 2020-2021;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor
externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2020”;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

5. Proiect  de  hotărâre  privind  darea  în  folosință  cu  titlu  gratuit  către  Inspectoratul
Județean  pentru  Situații  de  Urgență  ”Iancu  de  Hunedoara”  a  autospecialelor  și
echipamentelor rezultate în urma derulării proiectului regional comun ”Achiziționarea
echipamente  specifice  pentru  îmbunătățirea  capacității  și  calității  sistemului  de
intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și
a primului ajutor calificat în Regiunea 5 Vest”;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara



6. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a monumentului istoric
Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  organigramei,  a  statului  de  funcții  și  a
Regulamentului de organizare și funcționare ale Consiliului Județean Hunedoara;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid
Densușianu” Hunedoara-Deva;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

9. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  închiderii  temporare  a  circulației  rutiere  pe
sectorul  de  drum județean  DJ 664 (km 38+300  –  km 42+500)  până la  data  de
31.03.2020;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

10. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  nominală  a  unui  consilier  județean  și
validarea acestuia ca membru al Autorității teritoriale de ordine publică, organizată la
nivelul județului  Hunedoara;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant,
reprezentanţi  ai  Consiliului  Judeţean Hunedoara  în  comisia  de  examinare  pentru
proba scrisă,  practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de şef secţie II
Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

12. Proiect  de hotărâre privind aprobarea încheierii  unui act adițional  la contractul  de
servicii nr.20110/2018;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

13. Proiect  de  hotărâre  privind  mandatarea  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară
”Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara” pentru încheierea
unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în
zona de colectare 4 – Petroșani (Valea Jiului);  
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii
până la 15.03.2020 pentru drumurile județene;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

15. Raportul  Președintelui  Consiliului  Județean  Hunedoara  cu  privire  la  modul  de
îndeplinire a atribuțiilor sale pe anul 2019;

16. Informare privind activitatea desfășurată de către Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică  Hunedoara în  anul  2019 și  prezentarea Planului  strategic  cu  principalele
obiective  ale  Inspectoratului  de  Poliție  al  Județului  Hunedoara  și  indicatorii  de
performanță minimali pentru anul 2020;

17. Intrebări, interpelări

(2)  Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi afișate pe pagina de
internet oficială a Consiliului Județean Hunedoara, la adresa www.cjhunedoara.ro.



   (3)  Indicarea  comisiilor  de  specialitate  cărora  le-au  fost  repartizate  spre
avizare proiectele de hotărâri se face în anexa la prezenta dispoziție.
  Art.2   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.
  Art.3  Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei dispoziții se va
face de către responsabilul desemnat pentru relația cu societatea civilă, prin publicare în
mass media și de către Compartimentul informatizare, prin afișarea pe pagina de internet a
Consiliului Județean Hunedoara.
  Art.4  Prezenta se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Hunedoara
- Consilierilor județeni
- Persoanei responsabile pentru relația cu societatea civilă
- Persoanei responsabile pentru relația cu presa
- Compartimentului informatizare

  Art.5  Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr.554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

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



                                                                                                      ANEXA 
la Dispoziția nr.16/2020 a Președintelui

    Consiliului Județean Hunedoara

NOTA
privind repartizarea spre avizare pe comisii de specialitate 

a proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare   
din data de 23 ianuarie 2020, în ședințele comisiilor de specialitate din data de 22 ianuarie

2020  care vor începe la ora 10,00

1. Proiect de hotărâre privind validarea  mandatului de consilier județean al doamnei
Bărbulescu Mariana;

 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 constatarea  pierderii  calității  de  membru  al  Autorității
Teritoriale de Ordine  Publică Hunedoara de către doamna Stănescu Vetuța;

 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  aprobarea  reţelei  şcolare  a  unităților  de  învățământ
special preuniversitar de stat din Judeţul Hunedoara, pentru anul şcolar 2020-2021;

 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)

4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea „Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor
externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2020”; 

 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  darea  în  folosință  cu  titlu  gratuit  către  Inspectoratul
Județean  pentru  Situații  de  Urgență  ”Iancu  de  Hunedoara”  a  autospecialelor  și
echipamentelor rezultate în urma derulării proiectului regional comun ”Achiziționarea
echipamente  specifice  pentru  îmbunătățirea  capacității  și  calității  sistemului  de
intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și
a primului ajutor calificat în Regiunea 5 Vest”;

 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)

6. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a monumentului istoric
Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte;

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

 Comisia  privind  organizarea,  dezvoltarea  urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  protecția
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și gospodărirea
resurselor naturale (comisia nr.2)

 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)

7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  organigramei,  a  statului  de  funcții  și  ale
Regulamentului de organizare și funcționare ale Consiliului Județean Hunedoara;

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

 Comisia  pentru  servicii  publice,  comerț,  turism,  privatizare,  sprijinirea  IMM-urilor  și  relația  cu
patronatul (comisia nr.3)

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid
Densușianu” Hunedoara-Deva;

 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)

9. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  închiderii  temporare  a  circulației  rutiere  pe
sectorul  de  drum județean  DJ 664 (km 38+300  –  km 42+500)  până la  data  de
31.03.2020;

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

 Comisia  privind  organizarea,  dezvoltarea  urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  protecția
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și gospodărirea
resurselor naturale (comisia nr.2)

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

10. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  nominală  a  unui  consilier  județean  și
validarea acestuia ca membru al Autorității teritoriale de ordine publică, organizată la
nivelul județului  Hunedoara;

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

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant,
reprezentanţi  ai  Consiliului  Judeţean Hunedoara  în  comisia  de  examinare  pentru



proba scrisă,  practică sau clinică pentru ocuparea postului vacant de şef secţie II
Pneumoftiziologie la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad;

 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)

12. Proiect  de hotărâre privind aprobarea încheierii  unui act adițional  la contractul  de
servicii nr.20110/2018;

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

 Comisia  privind  organizarea,  dezvoltarea  urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  protecția
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și gospodărirea
resurselor naturale (comisia nr.2)

 Comisia  pentru  servicii  publice,  comerț,  turism,  privatizare,  sprijinirea  IMM-urilor  și  relația  cu
patronatul (comisia nr.3)

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

13. Proiect  de  hotărâre  privind  mandatarea  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară
”Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara” pentru încheierea
unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în
zona de colectare 4 – Petroșani (Valea Jiului);  

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

 Comisia  privind  organizarea,  dezvoltarea  urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  protecția
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și gospodărirea
resurselor naturale (comisia nr.2)

 Comisia  pentru  servicii  publice,  comerț,  turism,  privatizare,  sprijinirea  IMM-urilor  și  relația  cu
patronatul (comisia nr.3)

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii
până la 15.03.2020 pentru drumurile județene;

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

 Comisia  privind  organizarea,  dezvoltarea  urbanistică,  realizarea  lucrărilor  publice,  protecția
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și gospodărirea
resurselor naturale (comisia nr.2)

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

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


