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HOTĂRÂREA NR.8 din 29 ianuarie 2021 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.206/2020 privind 
constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 

Hunedoara  pe principalele domenii de activitate 
 

 

   CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere proiectul de hotărâre nr.8/2021 inițiat de președintele 
Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu referatul de aprobare 
nr.1078/2021, raportul de specialitate nr.1079/2021 al Direcției administrație publică locală 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, avizul nr.14/2021 al Comisiei 
juridice, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești; 
  Văzând Ordinul Prefectului Județului Hunedoara nr.659/2020 privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Hunedoara, 
județul Hunedoara, începând din data de 23.10.2020; 
  In conformitate cu prevederile art.182 alin.4 coroborate cu cele ale art.124, 
art.125 și art.141 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare; 
  In baza prevederilor art.58 alin.1 și ale art.60 din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 
   In temeiul  prevederilor art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență a 
Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

  Art.I. După articolul 2 din Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.206/2020 privind constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Județean Hunedoara  pe principalele domenii de activitate se introduce un nou articol, 
art.21, cu următorul cuprins: 



   ”Art.21  Pe durata mandatului consiliului județean 2020 – 2024, orice loc 
devenit vacant în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara, prin 
încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a unui mandat de consilier 
județean,  va fi ocupat de  următorul supleant validat de Tribunalul Hunedoara, după 
depunerea de către acesta  a jurământului.” 

   Art.II (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul 
Hunedoara, precum și președinților comisiilor de specialitate, prin grija Serviciului 
administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara. 

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

 
 
 
                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ: 
           PREŞEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,                                    

         Laurențiu Nistor                                                               Daniel Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


