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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.8 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 martie 
2016, orele 1200, cu următoarea ordine de zi: 
1.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean 

al domnului TABACU CLAUDIU-SORIN; 
2.    Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul 
Sălan Viorel, precum și validarea domnului Vîță Robert Iulian; 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al  aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; 

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane Deva; 

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva; 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului 
de Pneumoftiziologie Geoagiu; 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara; 

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Direcției Generale de  Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara; 

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului 
Hunedoara; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a 
Consiliului de administrație al Centrului pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara; 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Hunedoara; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru obiectivele de investiții Modernizare DJ 687M: Cinciș Cerna – DJ 
687A, Palat Administrativ al Județului Hunedoara (amenajare sediu 
Bibliotecă Județeană „Ovid Densușianu” Deva în corpul B) și Reabilitare 
și modernizare Casa de Cultură Orăștie; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice pentru obiectivul de investiții „Intreținere, restaurare, 
conservare la monumentul istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de 
Munte (înlocuire stâlpi de lemn la marele templu circular; înlocuire gard 
metalic cu gard din lemn la drumul pavat); 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice, la faza de studiu de fezabilitate, pentru obiectivul „Sistem de 
management integrat al deșeurilor din activități de construcții și demolări 
generate de populația județului”; 

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al  Județului 
Hunedoara pe anul 2016; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli, precum și 
modificarea programului de investiții pe anul 2016 ale unor instituții 
publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii și virărilor de credite 
în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli, precum și modificarea 
programului de investiții pe anul 2016 pe anul 2016 ale spitalelor publice 
de interes județean; 

18. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la 
dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2016; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor 
interne pe anul 2016; 

20. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar 
al anului 2015, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare pe anul 2016; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări 
nerambursabile pentru anul 2016; 

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate 
speciale; 
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23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.190/2015 privind aprobarea modificării Actului constitutiv 
al SC „Apa Serv Valea Jiului” SA Petroșani; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice, la faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții 
„Colector menajer în stațiunea turistică Straja-Lupeni” și aprobarea 
finanțării din bugetul propriu al Județului Hunedoara a unui tronson din 
cadrul acestui obiectiv. 

 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
Adrian Nicolae David 
  

 
 
 
 


