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DISPOZIȚIA NR.50/20 februarie 2020 
privind convocarea Consiliului Județean Hunedoara în ședință ordinară pentru data de  

26 februarie 2020, orele 12,00 
 

  PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN HUNEDOARA; 
  Văzând referatul secretarului general al județului Hunedoara înregistrat cu 
nr.2882/2020; 
   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 26 februarie 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 constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier județean al domnului Vlad Ovidiu; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a 
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, în județul Hunedoara; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
3. 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 posturilor vacante de Șef secţie Pneumologie, 
Șef secţie Urologie, Șef Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie, Șef Serviciul 
pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale, Șef secţie Oncologie medicală și 
Șef secţie Boli infecțioase la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență 
Medico - Socială Baia de Criș; 



Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 
Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  
pentru ocuparea funcţiei de director financiar-contabil la Spitalul Județean de Urgență Deva; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 
Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  
pentru ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 
Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  
pentru ocuparea funcţiei de director medical la Spitalul Județean de Urgență Deva; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 
Hunedoara în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  
pentru ocuparea funcţiei de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Civilizației Dacice 
și Romane Deva; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare 
pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea tronson de aducțiune a apei potabile Baniu – 
Dobra, comuna Dobra”; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
12. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Bretean Dorel-Ovidiu ca membru al 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe 
anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023;  
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 
și estimările pentru anii 2021-2022 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara;  
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 
și estimările pe anii 2021 - 2023 ale spitalelor publice de interes județean; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
16. 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 și a unor cheltuieli din secțiunea de 
funcționare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020; 



Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2020; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar Judeţean Hunedoara în vederea finanţării şi 
organizării în comun a olimpiadelor și a concursurilor şcolare județene în anul 2020; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Județean 
Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2020; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru finanțările 
nerambursabile din bugetul propriu al județului a programelor și proiectelor  din domeniile 
cultură, inclusiv cultură scrisă,  sport, tineret, culte religioase, inițiate de asociații, fundații, 
unități de cult, precum și constituirea Comisiei de evaluare și selecție și a Comisiei de 
soluționare a contestațiilor; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse 
medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de 
Consiliul Județean Hunedoara pentru semestrul II al anului școlar 2019 – 2020; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al SC PARC 
INDUSTRIAL CĂLAN SRL; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara   
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – sediul Consiliului 
Județean Hunedoara, Deva, județ Hunedoara; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
24. Proiect de hotărâre privind încetarea administrării Parcului de Afaceri Simeria de către 
Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara (ADEH); 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2020; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara  
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al 
SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 
28. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului 
Hunedoara” domnului Marian Boboc, scriitor și publicist; 
Inițiatori: Bălănesc Doinița-Maria și Hirghiduși Ion – consilieri județeni 
29. 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.___/2020 a Președintelui 

          Consiliului Județean Hunedoara 
 

 

NOTA 
privind repartizarea spre avizare a proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi  

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara din data de 26 februarie 2020,  
în ședințele comisiilor de specialitate ce vor avea loc în data de 25 februarie 2020,  

începând cu orele 10,00 

 
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier județean al domnului Vlad Ovidiu; 
- 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 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a 
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, în județul Hunedoara; 
- 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) 

 
3. 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 posturilor vacante de Șef secţie Pneumologie, 
Șef secţie Urologie, Șef Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie, Șef Serviciul 
pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale, Șef secţie Oncologie medicală și 
Șef secţie Boli infecțioase la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva; 
- 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 statului de funcții al Unității de Asistență Medico - 
Socială Baia de Criș; 
- 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) 

 



5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara 
în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru ocuparea 
funcţiei de director financiar-contabil la Spitalul Județean de Urgență Deva; 
- 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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara 
în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru ocuparea 
funcţiei de director medical la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu; 
- 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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara 
în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru ocuparea 
funcţiei de director medical la Spitalul Județean de Urgență Deva; 
- 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) 

 
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara 
în comisia de concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru ocuparea 
funcţiei de director medical 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) 

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu; 
- 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) 

 
 
 



10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane 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) 

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiții ”Reabilitarea tronson de aducțiune a apei potabile Baniu – Dobra, 
comuna Dobra”; 
- 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) 

 
12. Proiect de hotărâre privind validarea domnului Bretean Dorel-Ovidiu ca membru al 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara; 
- 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 aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 
2020 și estimările pe anii 2021 - 2023;  
- 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) 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 și 
estimările pentru anii 2021-2022 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea 
Consiliului Judeţean 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 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) 

 



15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și 
estimările pe anii 2021 - 2023 ale spitalelor publice de interes județean; 
- 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) 

 
16. 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 și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare prevăzute 
în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020; 
- 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) 

 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2020; 
- 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) 

 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar Judeţean Hunedoara în vederea finanţării şi 
organizării în comun a olimpiadelor și a concursurilor şcolare județene în anul 2020; 
- 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) 

   

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Județean 
Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2020; 
- 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) 



 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru finanțările nerambursabile 
din bugetul propriu al județului a programelor și proiectelor  din domeniile cultură, inclusiv 
cultură scrisă,  sport, tineret, culte religioase, inițiate de asociații, fundații, unități de cult, 
precum și constituirea Comisiei de evaluare și selecție și a Comisiei de soluționare a 
contestațiilor; 
- 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) 

 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse medicale 
elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul 
Județean Hunedoara pentru semestrul II al anului școlar 2019 – 2020; 
- 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) 

 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv al SC PARC 
INDUSTRIAL CĂLAN SRL; 
- 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) 

 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – sediul Consiliului 
Județean Hunedoara, Deva, județ Hunedoara; 
- 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) 

24. Proiect de hotărâre privind încetarea administrării Parcului de Afaceri Simeria de către 
Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara (ADEH) 
- 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) 

 
25. Proiect de hotărâre privind  Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate 
și finanțate din bugetul Consiliului județean Hunedoara pentru anul 2020; 
- 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) 

 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al 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) 

 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al 
SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroșani; 
- 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) 

 
28 Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare al județului 
Hunedoara” domnului Boboc Marian, scriitor și publicist; 
- 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) 

 

 

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

 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
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R E F E R A T 

 

    In conformitate cu prevederile art.178 alin.1 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare: 

    „Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară cel puţin o dată pe lună, 
la convocarea preşedintelui consiliului judeţean”. 
    In această situație, potrivit art.179 alin.2 lit.a, „Data şedinţei consiliului 
judeţean precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de calcul al 
termenelor procedurale, prevăzut de art.181 din Legea nr.134/2010, republicată, cu 
modificările ulterioare, astfel: 
a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele 
ordinare” 
  Având în vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei dispoziții privind 

convocarea Consiliului județean Hunedoara în ședință ordinară pentru data de 26 februarie  

2020. 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 

 

 

 
V I Z A T: 

Serviciul juridic-contencios  
și relații cu consiliile locale, 

 


