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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  27 
martie 2015, orele 1100, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții  ale 
Spitalului Județean de Urgență Deva; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public de 
Administrare a Monumentelor Istorice; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice 
Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Ovid 
Densușianu” Hunedoara Deva; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara a unei străzi din Silvașu de Jos-Hațeg; 
7. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara cu Municipiul Petroșani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani în vederea 
realizării în comun a obiectivului de investiții ”Modernizarea drumului de acces  spre Stația 
de sortare și Stația de transfer din Municipiul Petroșani” 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; 
8. Proiect de hotarâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean  
Hunedoara cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”IANCU DE HUNEDOARA” al 
județului Hunedoara în vederea finanţării şi realizării în comun a unui proiect de interes 
public judeţean; 
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea 
nr.128/2012 a Consiliului Județean Hunedoara privind aprobarea contractării unei finanțări 
rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei; 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivele de investiții și/sau reparații: Modernizare DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei) – 
Silvașu de Jos – Silvașu de Sus – Mănăstirea Prislop, km. 5+100 – km. 12+275, 
Modernizarea drumului de acces spre stația de sortare/transfer din Petroșani, Reparații 
capitale parapet pe DJ 705H: DJ 705(km.8+800) – Geoagiu Băi   și Amenajare mansardă 
pentru spații operaționalizate ambulatoriu tip ”C” la Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
”IANCU DE HUNEDOARA” al județului Hunedoara; 



11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona 
de siguranță a drumurilor județene DJ 687E și DJ 687; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesarului de îmbrăcăminte, încălțăminte, 
jucării, materiale igienico-sanitare și rechizite pentru copiii și tinerii ocrotiţi de serviciile 
publice specializate pentru protecţia copilului și mamele protejate în centrele maternale; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare, suspendarea activității și 
aprobarea demarării procedurilor de dizolvare și lichidare ale  Societății Comerciale S.C. 
Compania Județeană de Turism Hunedoara S.A.; 
14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţie a 
persoanelor fizice autorizate şi atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor 
neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, programe, 
proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, activităţi sociale, unităţilor de cult, ofertelor 
formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanțări 
nerambursabile din fonduri publice și aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acestei Comisii; 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației la Asociația ”SALVITAL” 
Hunedoara pentru anul bugetar 2015; 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizațiilor la Asociațiile de Dezvoltare 
„Aqua Prest Hunedoara”, ”Apa Valea Jiului”, „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor – 
Județul Hunedoara”, ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” pentru anul 
bugetar 2015; 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor interne pe anul 
2015 al Județului Hunedoara și estimările pe anii 2016 – 2018;  
18. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară aflat la dispoziția 
Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2015; 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Județean de Urgență Deva; 
20. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean 
Hunedoara ca membri în Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Brad; 
21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Hunedoara  în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială APAPROD 
S.A. Deva; 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Hunedoara nr. 21/2013 de numire a reprezentanţilor Consiliului Județean Hunedoara în 
Adunarea Generală a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru 
ocrotirea animalelor fără stăpân” şi „Apa Valea Jiului”. 
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