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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  31 
iulie 2014, orele 1100, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen a unui mandat de consilier 
județean; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014; 
3. 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; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor de interes județean; 
5. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în 
autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și 
dezvoltare pe trimestrul II 2014; 
6. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor 
externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul II 2014; 
7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2013,ca sursă de 
finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, prevăzute în bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2014;  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor din cadrul Contractului de finanțare 
nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice din cadrul 
Contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru implementarea Proiectului ”Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru un obiectiv 
de investiții al Consiliului Județean Hunedoara; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Teatrului de Artă Deva; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Județene Antidrog Hunedoara 2013 
– 2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog 2014 – 
2016; 



13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militară a Județului 
Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.169/2012; 
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru unele trasee 
cuprinse în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil 
în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019; 
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 declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor 
proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică 
”Reabilitare conductă de aducțiune apă tratată pentru alimentarea cu apă a localităților 
Hațeg, Călan, Simeria și Deva”; 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Municipiul Vulcan prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan pentru 
realizarea Proiectului de dezvoltare zonală Complex de agrement – Parc acvatic Vulcan; 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Orașul Geoagiu prin Consiliul Local al Orașului Geoagiu pentru 
realizarea Proiectului de dezvoltare zonală Complex de agrement – Parc acvatic Geoagiu; 
19. Proiect de hotărâre privind modificarea art.13 al Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.23/2014 privind aprobarea plății unor cotizații; 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva; 
21. Proiect de hotărâre privind numirea în funcția publică de conducere de director 
general al Direcției Generale de Asistență Socială și  Protecția Copilului Hunedoara. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
Mircea Ioan Moloț 


