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M I N U T A 
ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Județean 

Hunedoara din data de 6 noiembrie 2020, întocmită în conformitate cu  
prevederile art.10 din Legea nr.52/2003 

 

 

 

 

    În conformitate cu prevederile art.178 alin.2 și art.179 alin.3  
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, prin Dispoziția nr.332/2020, Consiliul Județean 
Hunedoara a fost convocat de îndată și s-a întrunit în ședință 
extraordinară,  în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara, în 
data de 6 noiembrie 2020, orele 11,00. 
    La începerea lucrărilor ședinței au fost prezenți 21 consilieri 
județeni, la care se adaugă Președintele Consiliului Județean 
Hunedoara, ședința fiind legal constituită. Lipsește de la ședință 
domnul consilier județean David Adrian Nicolae. 
    Ședința a fost condusă de domnul Nistor Laurențiu, 
președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
    A fost supus votului și aprobat cu unanimitate de voturi (22) 
procesul verbal încheiat în ședința de constituire a Consiliului Județean 
Hunedoara din data de 23 octombrie 2020. 
    Proiectul ordinii de zi propus a fost supus la vot fără 
modificări și adoptat cu unanimitate de voturi (22). 
    După depunerea jurământului de către cei trei consilieri 
județeni care au absentat la ședința de constituire și de către cei patru 
supleanți validați de Tribunalul Hunedoara, numărul consilierilor 
județeni prezenți este 26 (doi consilieri au depus jurământul online, 
după care s-au deconectat de pe platforma online), număr la care se 
adaugă Președintele Consiliului Județean Hunedoara. 
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    Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost 
supuse votului plenului și adoptate astfel: 

- Proiect de hotărâre privind constituirea și organizarea comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara pe 
principalele domenii de activitate – adoptat astfel: art.1 prin vot 
deschis, cu unanimitate de voturi (27); art.2 prin vot secret, 
conform proceselor verbale de numărare a voturilor; art.3 prin vot 
deschis, cu unanimitate de voturi (27). 
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