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JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 

DISPOZIȚIA NR.214  din 24.07.2020 
privind convocarea Consiliului Județean Hunedoara în ședință ordinară pentru data 

de 31 iulie 2020, orele 11,00 
 

 

 

  PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN HUNEDOARA; 
  Văzând referatul secretarului general al județului Hunedoara înregistrat cu 
nr.11725/2020; 
  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.49/2020 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.246/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Hunedoara; 
   Având în vedere prevederile art.178 alin.1 și art.179 alin.2 lit.a și alin.6 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 31 iulie 2020, orele 11,00 în  sistem de videoconferință, cu 
următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului 
Hunedoara” Preasfințitului Alexandru Mesian, Episcop eparhial al Eparhiei Greco-
Catolice de Lugoj; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 



3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Agenției de Dezvoltare 
Economico - Socială a Județului Hunedoara; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu privire la proiectul 
“Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului 
Județean de Urgenta Deva”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014– 
2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate 
de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID – 19; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.158/2019 privind aprobarea dezmembrării unor imobile reprezentând tronsoane de 
drumuri județene; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 
31 decembrie 2019  ale S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de  întreţinere curentă și 
periodică  drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara 
pentru anul 2020; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

9. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în 
autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi 
dezvoltare pentru trimestrul II  2020 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

10. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor 
interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trimestrul II 2020 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2020, virărilor de credite bugetare în cadrul  bugetului propriu al 
Județului Hunedoara precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget  
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2020, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget ale unor instituţii aflate în 
subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad  pe anul 2020, virările de credite bugetare în 



cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, 
anexă la buget 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara 

14. 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  prevăzute în bugetul propriu 
al judeţului Hunedoara pe anul 2020  
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara,  Mircea Flaviu Bobora 

15. 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 pe comisii de specialitate  

a proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare    
din data de 31 iulie 2020, în ședințele comisiilor de specialitate din data de 31 iulie 2020  care vor 

începe la ora 9,00 
 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului 
Hunedoara” Preasfințitului Alexandru Mesian, Episcop eparhial al Eparhiei Greco-
Catolice de Lugoj; 

 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 statului de funcții al 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) 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Agenției de Dezvoltare 
Economico - Socială a Județului 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) 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 

 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 aprobarea acordului de parteneriat cu privire la proiectul 

“Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Deva”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014– 
2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate 
de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID – 19; 

 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 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.158/2019 privind aprobarea dezmembrării unor imobile reprezentând tronsoane de 
drumuri 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) 
 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 
31 decembrie 2019  ale S.C. 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 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 Programului de lucrări de  întreţinere curentă și 
periodică  drumuri județene aflate în administrarea 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 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) 
 
 

9. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în 
autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi 
dezvoltare pentru trimestrul II  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) 
 
 

10. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor 
interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trimestrul II 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) 
 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2020, virărilor de credite bugetare în cadrul  bugetului propriu al 
Județului Hunedoara precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget  

 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) 
 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2020, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și 
modificarea programului de investiții, anexă la buget ale unor instituţii aflate în 
subordinea şi finanţarea 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 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) 
 
 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad  pe anul 2020, virările de credite bugetare în 



cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, 
anexă la buget 

 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) 

 

14. 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 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) 

 

 

 

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

 



 

ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
Nr.11725/24.07.2010 
 

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” 

   Prevederile art.134 (Convocarea ședințelor consiliului local) alin.5 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, au fost modificate și completate prin Ordonanța de 
Urgență a Guvernului României nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ astfel: 

1. La  articolul 134 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"a) data şi ora desfăşurării; 

2. La articolul 134 alineatul (5), după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) 
şi a^2), cu următorul cuprins: 
"a^1) modalitatea de desfăşurare; 
a^2) locul desfăşurării, în cazul şedinţelor desfăşurate cu participarea fizică a 

consilierilor locali, sau aplicaţiile electronice folosite, în cazul şedinţelor desfăşurate prin 
mijloace electronice;". 

   Conform dispozițiilor art.179 alin.6 din același act normativ indicat mai sus, 
prevederile art. 134 se aplică în mod corespunzător și în cazul convocării ședințelor 
consiliului județean. 
  Dispozițiile art.I ale Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.49/2020 
pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.246/2019 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Hunedoara prevăd următoarele: 



“(1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, 
pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte  de terorism și alte situații 
similare, ședințele consiliului județean se pot desfășura prin mijloace electronice, 
printr-o  platformă on-line de videoconferință, cu respectarea procedurii prevăzute în 
prezentul articol. 
(2) La începutul ședințelor plenului Consiliului Județean Hunedoara, desfășurate în 
sistem de videoconferință, secretarul general al județului va efectua apelul nominal al 
consilierilor județeni. 
(3) După consemnarea prezenței se aprobă ordinea de zi a ședinței și se trece la 
dezbaterea proiectelor. 
(4) Votul fiecărui proiect se realizează prin apel nominal . 
(5) După încheierea ședinței organizată în sistem videoconferință se consemnează 
rezultatele în procesul verbal al ședinței. 
(6) În sistem videoconferință nu vor fi analizate în vederea  adoptării proiecte de 
hotărâre care conțin informații clasificate sau necesită votul secret. 
(7) Ședințele consiliului județean se înregistrează audio/ video cu sprijinul 
personalului angajat în cadrul Compartimentului Informatizare al aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.” 

  Având în vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei dispoziții privind 
convocarea Consiliului județean Hunedoara în ședință ordinară pentru data de 31 iulie 2020, 
ora 11,00. 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 

 

 

 
V I Z A T: 

Serviciul juridic-contencios  
și relații cu consiliile locale, 
cons.jr.Nicoleta Cordunianu 

 


