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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____/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 referatul de aprobare al proiectului de hotărâre inițiat de 
președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu; 
  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. 
 

 
  PREȘEDINTE,           AVIZAT: 
          Laurențiu Nistor               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                      Daniel Dan 
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REFERAT DE APROBARE 

 

    Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la 
nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, 
în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean și  compus din consilieri judeţeni 
aleşi în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul 
judeţean se completează cu preşedintele consiliului judeţean, ales în condiţiile legii pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, care are drept de vot şi conduce şedinţele 
acestuia. 
    Art.124 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare prevede faptul că după 
constituire, consiliul județean îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii 
de activitate și pot fi membri numai consilierii județeni. Operaţiunile desfăşurate în cadrul 
procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot 
organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei 
comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri 
independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a 
consiliului județean, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. 
Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar. În funcţie de numărul membrilor 
consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, 
dintre care una este comisia de bază. 
  Ca urmare a constituirii noului Consiliu Județean Hunedoara din data de 23 
octombrie 2020, prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.206/2020 au fost 
constituite și organizate comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara  pe 
principalele domenii de activitate pe durata mandatului consiliului județean 2020 – 2024.  
  In caz de vacanță a mandatelor de consilieri județeni, pe durata mandatului 
consiliului județean, locurile ocupate de aceștia în comisiile de specialitate devin și acestea 
vacante. Pentru completarea componenței comisiilor de specialitate se impune ca 
locul/locurile devenit/devenite vacant/vacante din comisii să fie ocupate de către următorul 
supleant al căruia mandat de consilier județean a fost validat de tribunal, după depunerea 



de către acesta a jurământului prevăzut de art.117 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
României nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare. 
  Față de cele expuse mai sus, propun spre dezbaterea și aprobarea consiliului 
județean proiectul de hotărâre astfel cum a fost el redactat. 
 

 

PREȘEDINTE, 
Laurențiu Nistor 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

  Prin Ordinul Prefectului Județului Hunedoara nr.659/2020 s-a constatat 
îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Județean Hunedoara, județul 
Hunedoara, începând din data de 23.10.2020. 
   Astfel, art.124 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare prevede faptul că după 
constituire, consiliul județean îşi constituie și organizează comisii de specialitate, pe 
principalele domenii de activitate și pot fi membri numai consilierii județeni. În funcţie de 
numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel 
mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază. 
     Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale: analizează 
proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate; întocmesc avize 
asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului 
județean; îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului județean sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului județean, 
dacă acestea au legătură cu activitatea lor. 
    Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de 
specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul 
şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce 
revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală 
a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului județean, cu respectarea configuraţiei 
politice de la ultimele alegeri locale. 
  In aplicarea prevederilor legale menționate anterior, ca urmare a constituirii 
noului Consiliu Județean Hunedoara din data de 23 octombrie 2020, prin Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.206/2020 s-au constituit și organizat șase comisii de 
specialitate, după cum urmează: 

A. Comisia nr.1 - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al județului – 9 membri 



B. Comisia nr.2 - Comisia privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de 
arhitectură – 7  membri 

C. Comisia nr.3 - Comisia pentru servicii publice, societăți și regii autonome, turism - 7 
membri 

D. Comisia nr.4 - Comisia pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, 
tineret, sănătate, protecție socială – 9  membri 

E. Comisia nr.5 – Comisia privind cooperarea interinstituțională, dezvoltare regională și 
fonduri europene – 7  membri 

F. Comisia nr.6 - Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
omului și a libertăților cetățenești – 9 membri 

    In caz de vacanță a mandatelor de consilieri județeni, pe durata mandatului 
consiliului județean, locurile ocupate de aceștia în comisiile de specialitate devin și acestea 
vacante. Pentru completarea componenței comisiilor de specialitate se impune ca 
locul/locurile devenit/devenite vacant/vacante din comisii să fie ocupate de către următorul 
supleant al căruia mandat de consilier județean a fost validat de tribunal, după depunerea 
de către acesta a jurământului prevăzut de art.117 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
României nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare, 
respectându-se astfel numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri în fiecare 
comisie de specialitate stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.206/2020 
și a configurației politice de la ultimele alegeri locale. In consecință, se impune completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.206/2020. Potrivit prevederilor art.58 alin.1 din 
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, după intrarea în vigoare a unui act normativ, pe durata existenţei 
acestuia pot interveni diferite evenimente legislative, cum sunt: modificarea, completarea, 
abrogarea, republicarea, suspendarea sau altele asemenea. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Adina Prodan-Dubeștean 

 
 


