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DISPOZIȚIA NR.193 din 09.07.2020 
privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Hunedoara în ședință 

extraordinară pentru data de  10 iulie 2020, orele 9,30 
 
 

      PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN HUNEDOARA; 
  Văzând referatul secretarului general al județului Hunedoara înregistrat 
cu nr.10804 /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; 
   In baza prevederilor art.178 alin.2 și art.179 alin.3 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 de îndată în 
ședință extraordinară care se va desfășura în data de 10 iulie 2020, orele 9,30 în 
sistem de videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de 
investiții, anexă la bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2020  

Inițiator: președintele Consiliului Județean Hunedoara; 
  (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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ROMANIA                                                              ANEXA 
JUDETUL HUNEDOARA                                                                              LA DISPOZIȚIA NR.193/2020 
CONSILIUL JUDETEAN                                                                            A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 
            JUDETEAN HUNEDOARA 
                                                            JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 
NOTA 

privind repartizarea spre avizare a proiectelor de hotărâre pe comisii de 
specialitate a căror ședințe vor avea loc în data de 10 iulie 2020 începând cu ora 

9,00 în sistem de videoconferință 
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de 
investiții, anexă la bugetul propriu al Județului 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 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 JUDEȚULUI, 
    Mircea Flaviu Bobora               Daniel Dan 


