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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  29 
mai 2015, orele 1100, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al 
județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale inclusiv anexele la acestea ale 
Consiliului Județean Hunedoara și instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia la 31 
decembrie 2014; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2015; 
3. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2015; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor instituții publice aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Județean de Urgență Deva; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări nerambursabile pentru 
anul 2015; 
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărții strategice de zgomot şi  a Planului de 
acţiune  pentru sectorul de drum judeţean DJ 687 : Sântuhalm -Hunedoara, cuprins între 
km 0+000  - km 10+090; 
10. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al Județului Hunedoara cu terenurile dobândite prin expropriere de către 
Județul Hunedoara, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de 
interes județean ”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a 
localităților Hațeg, Călan, Simeria și Deva”; 
11. Proiect de hotărâre privind extinderea traseului aferent proiectului de dezvoltare 
zonală pentru construirea liniei verde de troleibuze/autobuze electrice în Valea Jiului; 
12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Hunedoara în 
domeniul privat al Județului Hunedoara a unor mijloace fixe aflate în administrarea S.C. 



APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și 
valorificării acestora; 
13. Proiect de hotărâre pentru stabilirea destinației unui imobil aparținând domeniului 
public al Județului Hunedoara; 
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru 
autoutilitarele ce deservesc  serviciile și direcțiile din cadrul Consiliului Județean 
Hunedoara; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea 
serviciilor de operare ale S.M.I.D. Județul Hunedoara; 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de activități juridice de asistență și 
reprezentare a intereselor Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva în justiție; 
 
 

p.PREȘEDINTE, 
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