
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

DISPOZIȚIA NR. 229 / 2022 
privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Hunedoara în ședință extraordinară 

pentru data de 4 iulie 2022, orele 14,00 
 

 
      PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN HUNEDOARA; 
  Văzând referatul secretarului general al județului Hunedoara; 
  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.57/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Județean Hunedoara; 
  În 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 4 iulie 2022, orele 14,00 în sistem 
videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomelor de merit și a stimulentelor 
financiare elevilor și profesorilor din instituțiile de învățământ din județul 
Hunedoara, care au obținut rezultate de excepție la examenele naționale și la 
olimpiadele școlare naționale sau internaționale, în anul școlar 2021 - 2022; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de 
Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, Teatrului 
Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani, Teatrului de Artă Deva, Bibliotecii Județene”Ovid 
Densușianu” Hunedoara-Deva și a Centrului de Cultură și Artă al Județului 
Hunedoara, la organizarea proiectului de interes județean Festivalul ”Opera Nights” 
2022; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 

3. Proiect de hotărâre privind însușirea construcției ”Clădire pentru secția spitalizare 
zi cu folosință temporară pentru Unitatea de Primiri Urgențe” în domeniul public al 
Județului Hunedoara; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Nistor Laurențiu 

   (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. 
    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: 
      Laurențiu Nistor                            SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI, 
                                                   Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 
LA DISPOZIȚIA NR._____/2022 A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 

JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 
 
 
 
 
 
 

Prezenta conține ____ file. 

 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
PRESEDINTE,           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

          Laurențiu Nistor                           Daniel Dan 



 
                                                              ANEXA 

                                                                   LA DISPOZIȚIA NR._____/2022 
                                                                  A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 

                                                            JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 
 

NOTA 
privind repartizarea spre avizare a proiectelor de hotărâre pe comisii de specialitate, a căror ședințe 

vor avea loc în data de 4 iulie 2022, începând cu ora 13,45  în sistem de videoconferință 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomelor de merit și a stimulentelor financiare 
elevilor și profesorilor din instituțiile de învățământ din județul Hunedoara, care au obținut 
rezultate de excepție la examenele naționale și la olimpiadele școlare naționale sau 
internaționale, în anul școlar 2021 - 2022; 

 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 
privat (Comisia nr.1) 

 Comisia pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, sănătate, protecție socială 
(Comisia nr.4) 

 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești 
(Comisia nr.6) 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Administrare 

Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, Teatrului Dramatic ”Ion D. 
Sîrbu” Petroșani, Teatrului de Artă Deva, Bibliotecii Județene”Ovid Densușianu” 
Hunedoara-Deva și a Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, la organizarea 
proiectului de interes județean Festivalul ”Opera Nights” 2022; 

 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 
privat (Comisia nr.1) 

 Comisia pentru activități științifice, educație, culte, cultură, sport, tineret, sănătate, protecție socială 
(Comisia nr.4) 

 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești 
(Comisia nr.6) 
 
3. Proiect de hotărâre privind însușirea construcției ”Clădire pentru secția spitalizare zi cu 

folosință temporară pentru Unitatea de Primiri Urgențe” în domeniul public al Județului 
Hunedoara; 

 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 
privat (Comisia nr.1) 

 Comisia juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești 
(Comisia nr.6) 

 
 

         CONTRASEMNEAZĂ: 
PRESEDINTE,                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

          Laurențiu Nistor                                  Daniel Dan 
 
 



 
 
 
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
Nr.________/___________2022 
 

R E F E R A T 
 
    In conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
    „Consiliul judeţean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, 
pentru problemele urgente, care nu pot fi amânate până la următoarea şedinţă ordinară, la cererea 
preşedintelui consiliului judeţean sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului, ori, la 
solicitarea prefectului, adresată preşedintelui consiliului judeţean, în cazuri excepţionale care necesită 
adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, 
catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, pentru apărarea ordinii şi liniştii publice”. 
  Conform art.179 alin.2 și alin.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 
  ”(2) Data şedinţei consiliului judeţean precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea 
modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art.181 din Legea nr.134/2010, republicată, cu 
modificările ulterioare, astfel: 
  a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele ordinare; 
  b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru şedinţele 
extraordinare. 
  (3) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă, pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judeţului, 
convocarea consiliului judeţean, prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. b), se poate face de îndată.”  
    Prevederile art.132 (Convocarea ședințelor consiliului local) alin.5 din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, au 
fost modificate și completate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.61/2020 privind 
completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 și pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ astfel: 

1. La art.134 alin.5, lit.a se modifică și va avea următorul cuprins: 
„a) data și ora desfășurării 

2. La art.134 alin.5, după lit.a se introduc două litere noi: a^1 și a^2 cu următorul cuprins: 
      a^1) modalitatea de desfășurare 

            a^2) locul desfășurării, în cazul ședințelor desfășurate cu participarea fizică a consilierilor locali, sau 
aplicațiile folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice”. 
    Conform dispozițiilor art.179 alin.6 din același act normativ, prevederile art.134 se aplică în 
mod corespunzător și în cazul convocării ședințelor consiliului județean. 
  Având în vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei dispoziții privind convocarea de 
îndată a Consiliului județean Hunedoara în ședință extraordinară pentru data de  4 iulie  2022. 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Daniel Dan 

 
V I Z A T: 

Serviciul juridic-contencios 



și relații cu consiliile locale, 


