
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____/2021 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean 

Hunedoara 
 
  CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere referatul de aprobare la proiectul de hotărâre inițiat de președintele 
Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu; 
 Luând în considerare adresa Instituției Prefectului - Judetul Hunedoara 
nr.816/26.01.2021 înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara sub nr. 1371/27.01.2021. 
 În conformitate cu dispozițiile Cărții I, Titlul IV din Legea nr.161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și 
în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările 
ulterioare, ale art. 2 – 4, art. 6 – 12 și art. 16 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică,  republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 
art. 1 - 6, art. 64– 65 și art. 80 – 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
  În baza prevederilor art. 1, art. 3 – 13 și ale Părții a III-a din Codul administrativ aprobat 
prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 
ale Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.25/2021 pentru 
aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a 
modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 
 În temeiul prevederilor art.173 alin (1) lit. a), alin.(2) lit. c), ale art.182 alin.(1), ale art.191 
alin (2) lit. a) și ale art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

  Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Hunedoara, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2 Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.214/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Hunedoara. 
  Art.3 (1) Prezenta va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Hunedoara și 
direcțiilor/serviciilor/compartimentelor/birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara, prin grija Serviciului administrație publică locală și relații publice.  

   (2) Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 
                          AVIZAT: 
  PRESEDINTE,          SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI, 
  
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN  
PRESEDINTE 
Nr.____/__________  
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

 Potrivit prevederilor art. 191 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, președintele 
consiliului județean întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean, regulamentul de 
organizare şi funcţionare al acestuia. 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.214/2020 a fost aprobat 
Regulamentul Consiliul Județean Hunedoara. 
 În Monitorul Oficial nr. 76 din 25 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 25/14.01.2021 
emis de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, pentru aprobarea modelului 
orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al 
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local. 
 În conformitate cu prevederile art. 94 din Anexa nr. 2 la actul normativ anterior indicat 
”Prevederile prezentului regulament pot fi avute în vedere şi la elaborarea şi adoptarea 
regulamentului propriu de către consiliul judeţean, în măsura în care dispoziţiile regulamentului 
nu contravin prevederilor exprese ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 
 Prin adresa Instituției Prefectului - Judetul Hunedoara nr.816/26.01.2021 înregistrată la 
Consiliul Județean Hunedoara sub nr. 1371 /27.01.2021 s-a solicitat adoptarea statutului propriu 
al unității administrative teritoriale și a regulamentului propriu de organizare și funcționare a 
consiliului județean. 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, stabilește 
cadrul general precum și regulile și procedurile minimale aplicabile organizării şi funcţionării 
Consiliului Județean Hunedoara, ca autoritate a administraţiei publice locale constituită la nivel 
judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea 
realizării serviciilor publice de interes judeţean.  
 Totodată regulamentul are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de 
către consilierii locali, a drepturilor, obligaţiilor şi răspunderilor ce le revin în baza mandatului 
încredinţat. 
 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean supus aprobării 
conține un număr de 84 de articole și este structurat în capitole după cum urmează: 

- CAP. I   Dispoziţii generale 
- CAP. II  Constituirea consiliului județean 
- CAP. III Organizarea consiliului județean 
- CAP. IV Funcţionarea consiliului județean 
- CAP.V Dizolvarea consiliului județean  
- CAP.VI Dispoziții privind exercitarea mandatului de consilier județean 
- CAP.VII Incompatibilitățile aleșilor locali și conflictul de interese 
- CAP.VIII Răspunderea aleșilor locali 
- CAP. IX Alte dispoziții 
- CAP.X Dispoziții finale 

 



Ținând cont de argumentele prezentate mai sus și în contextul noilor acte normative 
aplicabile, considerăm necesară şi oportună elaborarea proiectului de hotărâre propus în 
vederea aprobării, de către consiliul județean, prin hotărâre, a noului Regulament de organizare 
şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) 
lit. a) și alin. (2) lit. c) din Codul administrativ. 
   
 

PREȘEDINTE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECTIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
Serviciul administrație publică locală și relații publice  
Nr._____/_____________  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 Constituţia României, republicată, prin art.121 alin.2, precum și art. 170 alin (1) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, defineşte consiliul judeţean ca autoritatea administraţiei publice locale, 
constituită la nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 
municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean,  
 Codul administrativ constituie legea de bază a administrației publice și stabilește cadrul 
juridic necesar asigurării stabilității și eficienței autorităților atât la nivel central cât și la nivel 
local, reunind un mare număr de acte normative cu o legătură directă sau conexă domeniului 
dreptului public și dreptului administrativ. În prezent, organizarea și funcționarea administrației 
publice locale este reglementată în partea a III-a – Administrația Publică Locală – din Codul 
administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019. 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.214/2020 a fost aprobat 
Regulamentul Consiliul Județean Hunedoara. 
 Prin adresa Instituției Prefectului - Judetul Hunedoara nr.816/26.01.2021 înregistrată la 
Consiliul Județean Hunedoara sub nr. 1371 /27.01.2021 s-a solicitat adoptarea statutului propriu 
al unității administrative teritoriale și a regulamentului propriu de organizare și funcționare a 
consiliului județean. 
 În Monitorul Oficial nr. 76 din 25 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 25/14.01.2021 
emis de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, pentru aprobarea modelului 
orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al 
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local. 
 În conformitate cu prevederile art. 94 din actul normativ anterior indicat ”Prevederile 
prezentului regulament pot fi avute în vedere şi la elaborarea şi adoptarea regulamentului 
propriu de către consiliul judeţean, în măsura în care dispoziţiile regulamentului nu contravin 
prevederilor exprese ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 Regulamentul are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către 
consilierii locali, a drepturilor, obligaţiilor şi răspunderilor ce le revin în baza mandatului 
încredinţat. 
  La elaborarea prezentului Regulament au fost avute în vedere prevederile cuprinse în: - 
art. 1, art. 3 - 13, art. 95 - 96, art. 101, art. 104 - 105, art. 107 - 110, art. 113,  art. 135 - 136, art. 
138-141, art.153 (2)  art. 157, art. 159 - 162, art. 170 - 209, art. 211 - 240, art. 242 - 244, art. 
246 - 247, art. 528, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  art. 180, art. 181, art. 182 din Legea 
privind Codul de procedură civilă nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  - art. 1 - 6, art. 64– 65 și art. 80 - 84 din Legea nr. 24/2000, privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; - art. 2 – 4, art. 6 – 12 și art. 16 din Legea privind transparenţa 
decizională în administraţia publică nr. 52/2003, republicată; - Legea nr. 161/2003, privind unele 



măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările 
ulterioare; - Legea nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 
acte normative cu modificările şi completările 
 În acest context, având în vedere necesitatea asigurării cadrului legal necesar pentru 
buna desfăşurare a şedinţelor de consiliu judeţean şi a comisiilor de specialitate ale acestuia, se 
impune aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare al consiliului judeţean, cu 
reguli cu caracter de excepţie faţă de regulile generale de desfăşurare a şedinţelor de consiliu şi 
a comisiilor de specialitate. 
 În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 
județene precizăm că, potrivit prevederilor art.173 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, consiliul județean exercită atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean, sens în care, potrivit prevederilor alin. (2) lit. 
„c” al aceluiaşi text legal aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului 
judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului judeţean, organigrama, statul 
de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 
autonome de interes judeţean. 
 Raportat la prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 alin. (2) din Codul 
administrativ, se poate observa că proiectele de hotărâri ale consiliului județean şi referatele de 
aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă, care 
sunt reglementate prin Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea 
unui nou Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Hunedoara, 
îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului 
Județean Hunedoara, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile 
art.136 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
  

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 
 
 
 
 

 
  SEF SERVICIU,    CONSILIER JURIDIC, 
 


