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ROMANIA  

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL JUDETEAN 

 
 
 
 
 

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 17 iunie 2015, orele 
1100, cu următoarea ordine de zi: 
1.    Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a 

mandatului de consilier județean al domnului Costa Cosmin 
Cristian. 

2.    Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a 
mandatului de consilier județean și de vicepreședinte al 
domnului Balint Tiberiu Ioan. 

3.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui Consiliului 
Județean Hunedoara. 

4.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al 
Consiliului Județean Hunedoara. 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord 
de parteneriat în scopul constituirii ,,Parteneriatului pentru 
dezvoltarea si promovarea Destinaţiei Ecoturistice Ţara 
Haţegului – Retezat”. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere 
între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și 
Asociația Culturală DEVART Deva, în vederea realizării în 
comun a unui proiect de interes județean (Opera Nights). 

7.     Proiect de hotărâre privind validarea unor membri ai 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara. 
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8.     Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei 
economico-militare a Județului Hunedoara, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.169/2012. 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Deva. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe 
anul 2015. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugeturilor de venituri și cheltuieli pe anul 
2015 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului 
de investiții finanțat din bugetul creditelor interne. 

13. Proiect de hotărâre privind propunerea de participare a 
Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor 
Hunedoara la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto 
național pentru anul 2015, în vederea achiziționării de către 
aceasta a unui autovehicul.     

14. Proiect de hotărâre privind propunerea de participare a 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto 
național pentru anul 2015, în vederea achiziționării de către 
aceasta a două autovehicule.     

15. Proiect de hotărâre privind constatarea suspendării de drept 
a raportului de serviciu al directorului general al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara.       

 
 

VICEPRESEDINTE, 
Dorin Oliviu Gligor 

  
 

 
 

 


