
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 25 aprilie  
2014, orele 1100, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în 
autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și 
dezvoltare pe trimestrul I 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor 
externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul I 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra situației gestionării bunurilor 
Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2013. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului „Achiziționare 
echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de 
intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență 
și a primului ajutor calificat în Regiunea Vest etapa a III-a”. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului de Artă Deva. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „Ovid 

Densușianu” Deva. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Serviciului Public Județean Salvamont. 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean 

Hunedoara nr.111/2012 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului și urbanism. 

11. Proiect de hotărâre privind constituirea comitetelor de organizare UNESCO (COU) 
pentru monumentele istorice înscrise în lista patrimoniului mondial UNESCO aflate 
pe teritoriul județului Hunedoara. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara, cu Asociația de Ecologie și Intervenții în caz de Inundații 
PETRO AQUA, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația SALVITAL Hunedoara și Asociația 
CORNELIUGROUP, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public. 



14. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu caracter administrativ pentru 
funcționarea Centrului de Management al Situațiilor de Urgență Hunedoara. 

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru 
unele obiective ale consiliului județean. 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.128/2012 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Implementarea unei soluții de e-
guvernare la nivelul unor unități administrativ-teritoriale pentru eficientizarea  
serviciilor publice – ZONA 4” și a cheltuielilor legate de acesta din cadrul 
Programului Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice”. 

19. Diverse. 
 

PRESEDINTE, 
Mircea Ioan Moloț 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


