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C O N V O C A T O R 
 
 
    In temeiul prevederilor art.94 alin.1 și 3 din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu  modificările și completările ulterioare și ale art.6 alin.1 din 
Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se convoacă 
Consiliul Județean Hunedoara în ședință ordinară, la sediul acestuia, pentru data de  28 
noiembrie 2014, orele 11,00,   cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Hunedoara; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara; 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea statului de funcții al Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane Deva; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice 
Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geogiu; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 
Spitalului Județean de Urgență Deva; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public de 
Administrare a Monumentelor Istorice; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale unor instituții publice aflate în subordinea 
și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 
11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor de interes județean; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de investiții, dotări și 
sursele de finanțare cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. APA 
SERV VALEA JIULUI; 
13. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014; 
14. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul județului Hunedoara a unei sume 
în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada sărbătorilor de iarnă 2014; 



15. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale; 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru unele 
obiective ale consiliului județean; 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea programului de lucrări de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene pe anul 2014; 
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 
58/2014 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă 
industrială Călan și pregătirea lui pentru noi activități” și a cheltuielilor legate de proiect din 
cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013; 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul european a cetăților dacice din 
Munții Orăștiei”; 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare drumuri de acces 
pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăților dacice din Munții Orăștiei” și a 
cheltuielilor legate de proiect din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013; 
21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr.201/2013 privind aprobarea proiectului tehnic revizuit pentru obiectivul de 
investiții ”Parc de Afaceri Simeria” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 
2007-2013; 
22. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri din administrarea Sanatoriului 
de Pneumoftiziologie Geoagiu în administrarea S.C. APA PROD S.A. Deva. 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
Mircea Ioan Moloț 

 


