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DISPOZIȚIA NR. 108 din 16.04.2021 
privind convocarea Consiliului Județean Hunedoara în ședință ordinară pentru data 

de 22 aprilie 2021, orele 11,00 
 

 
 
 

    PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
  Văzând referatul secretarului general al județului Hunedoara înregistrat cu 
nr._______/2021; 
  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.57/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Hunedoara; 
  Având în vedere prevederile art.178 alin.1 și ale art.179 alin.2 lit.a din 
Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2010 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.57/2010 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 22 aprilie 2021, orele 11,00 în  sistem de videoconferință, 
cu următorul proiect al ordinii de zi: 
 



1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual  de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru 
anul 2021; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul de 
conducere și execuție din cadrul spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului 
Județean Hunedoara; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean 

Hunedoara nr.26/2021 privind acordarea de stimulente financiare comitetului 
director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare privind 

desfășurarea activității de control a transporturilor rutiere de mărfuri, constatarea 
contravențiilor și aplicarea sancțiunilor potrivit Ordonanței de Guvern nr.43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 
5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a terenurilor și clădirilor în care își 

desfășoară activitatea Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 

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

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe 

anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 
și estimările pentru anii 2022 – 2024 ale instituțiilor publice din subordinea și/sau 
finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 

și estimările pe anii 2022 – 2024 ale spitalelor de interes județean; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 

10. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al 
județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, ca 
sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu 
al județului Hunedoara pe anul 2021; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 

al S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 
 
 



 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 

și a situațiilor financiare pe anul 2020 pentru S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. 
Petroșani; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse 

medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special 
finanțare de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2020-2021 – 
semestrul II; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2021; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin Consiliul 

Judeţean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al Municipiului 
Hunedoara în vederea finanțării în comun a evenimentului de interes județean 
”Fotbal Centenar Corvinul”; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 
16. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru 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, Nistor Laurențiu 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra situației gestionării bunurilor 

Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2020; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor 
tehnico-economici actualizați precum și a cheltuielilor eligibile și neeligibile pentru 
Proiectul ”Modernizare, extindere și dotare  - Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean de Urgență Deva”, cod SMIS 122283; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Județean 

Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 
2021; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreţinere, 

reparații  curente şi periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului 
Județean Hunedoara pentru anul 2021; 

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 
22. 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, în condițiile legii și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Hunedoara. 
  Art.3 Aducerea la cunoștință 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 afișare 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: 
    Laurențiu Nistor                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                  Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                      ANEXA  
     la Dispoziția nr._____/2021 a Președintelui 
          Consiliului Județean Hunedoara 

 
 
 

NOTA 
privind repartizarea spre avizare a proiectelor de hotărâre  

aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 22 aprilie 2021, 
 în ședințele comisiilor de specialitate ce vor avea loc în data de 21 aprilie 2021, 

 începând cu orele 10,00, în sistem de videoconferință 

 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual  de acțiune privind 
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean 
Hunedoara pentru anul 2021; 

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

 Comisia pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, sănătate, 
protecție socială (Comisia nr.4) 

 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul de 
conducere și execuție din cadrul spitalelor publice aflate în subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara; 

 Comisia pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, sănătate, 
protecție socială (Comisia nr.4) 

 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 

 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean 

Hunedoara nr.26/2021 privind acordarea de stimulente financiare comitetului 
director din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva; 

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

 Comisia pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, sănătate, 
protecție socială (Comisia nr.4) 

 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 
 
 



4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare privind 
desfășurarea activității de control a transporturilor rutiere de mărfuri, 
constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor potrivit Ordonanței de 
Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Comisia pentru servicii publice, societăți și regii autonome, turism (Comisia nr.3) 
 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 

libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 
 
 

5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a terenurilor și clădirilor în 
care își desfășoară activitatea Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; 

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

 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene 

”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva; 
 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea 

domeniului public și privat (Comisia nr.1) 
 Comisia pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, sănătate, 

protecție socială (Comisia nr.4) 
 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 

libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara 
pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024; 

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

 Comisia privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură (Comisia 
nr.2) 

 Comisia pentru servicii publice, societăți și regii autonome, turism (Comisia nr.3) 
 Comisia pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, sănătate, 

protecție socială (Comisia nr.4) 
 Comisia privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și fonduri 

europene (Comisia nr.5) 
 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 

libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 
 
 



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 
2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024 ale instituțiilor publice din 
subordinea și/sau finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 

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

 Comisia pentru servicii publice, societăți și regii autonome, turism (Comisia nr.3) 
 Comisia pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, sănătate, 

protecție socială (Comisia nr.4) 
 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 

libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 
 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 
2021 și estimările pe anii 2022 – 2024 ale spitalelor de interes județean; 

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

 Comisia pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, sănătate, 
protecție socială (Comisia nr.4) 

 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 
 
 

10. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al 
județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, 
ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul 
propriu al județului Hunedoara pe anul 2021; 

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

 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 
 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2021 al S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL; 

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

 Comisia pentru servicii publice, societăți și regii autonome, turism (Comisia nr.3) 
 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 

libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 
 
 
 



12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2021 și a situațiilor financiare pe anul 2020 pentru S.C. APA SERV VALEA 
JIULUI S.A. Petroșani; 

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

 Comisia pentru servicii publice, societăți și regii autonome, turism (Comisia nr.3) 
 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 

libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social/burse 
medicale elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special 
finanțare de Consiliul Județean Hunedoara pentru anul școlar 2020-2021 – 
semestrul II; 

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

 Comisia pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, sănătate, 
protecție socială (Comisia nr.4) 

 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 
 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 
2021; 

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

 Comisia privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și fonduri 
europene (Comisia nr.5) 

 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 
 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Hunedoara prin 
Consiliul Judeţean Hunedoara cu Municipiul Hunedoara prin Consiliul Local al 
Municipiului Hunedoara în vederea finanțării în comun a evenimentului de 
interes județean ”Fotbal Centenar Corvinul”; 

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

 Comisia pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, sănătate, 
protecție socială (Comisia nr.4) 

 Comisia privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și fonduri 
europene (Comisia nr.5) 

 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 



 
16. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara; 
 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 

libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 
 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului - cadru 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, administrarea 
domeniului public și privat (Comisia nr.1) 

 Comisia pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, sănătate, 
protecție socială (Comisia nr.4) 

 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 
 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra situației gestionării 
bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2020; 

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

 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 
 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați precum și a cheltuielilor eligibile și 
neeligibile pentru Proiectul ”Modernizare, extindere și dotare  - Unitatea de 
Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva”, cod SMIS 122283; 

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

 Comisia privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură (Comisia 
nr.2) 

 Comisia privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și fonduri 
europene (Comisia nr.5) 

 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 

 
 



20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului 
Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 
pentru anul 2021; 

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

 Comisia pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, sănătate, 
protecție socială (Comisia nr.4) 

 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 

 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de 

întreţinere, reparații  curente şi periodice a drumurilor aflate în administrarea 
Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021; 

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

 Comisia privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură (Comisia 
nr.2) 

 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților cetățenești (Comisia nr.6) 

 
 

 
                PRESEDINTE,                  CONTRASEMNEAZĂ: 
    Laurențiu Nistor                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                  Daniel Dan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
Nr._______/_______________2021 
 
 
 

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, care se aplică în mod corespunzător și consiliului județean 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. 
  Având în vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei dispoziții privind convocarea 
Consiliului județean Hunedoara în ședință ordinară pentru data de 26 februarie  2021, ora 11,00. 
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