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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  20 
februarie 2015, orele 1100, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe 

anul 2015 și estimările pe anii 2016 – 2018; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 

și estimările pentru anii 2016-2018 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau 
finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 
și estimările pe anii 2016 - 2018 al Spitalului Județean de Urgență Deva; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 
și estimările pe anii 2016 - 2018 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 
și estimările pe anii 2016 - 2018 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 
ale societăților comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de acționar unic 
sau majoritar; 

8. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2014, ca 
sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzute în bugetul propriu 
al judeţului Hunedoara pe anul 2015; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru unele 
obiective ale consiliului județean; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele 
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice 
pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean, la faza studiu de 
fezabilitate; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări de întreținere și reparații 
drumuri și poduri județene pe anul 2015; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Asociația Veteranilor de Război – filiala Județului 
Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public 
județean; 



14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convențiilor de colaborare dintre 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și asociațiile 
și fundațiile privind protecția copilului, protecția persoanelor vârstnice și cu handicap, 
precum și consiliile locale din județul Hunedoara; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Ansamblului Profesionist ”Drăgan 
Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei paritare și a 
Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin 
curse regulate speciale. 
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