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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 28 
februarie 2014, orele 1100, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții 
și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara; 

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 Sanatoriului 
de Pneumoftiziologie Brad; 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane Hunedoara – Deva; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții la Boblioteca Județeană „Ovid Densușianu” Hunedoara; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de 
funcții la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Hunedoara; 

8. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului public de 
administrare a monumentelor istorice; 

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

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor 
agricole pentru anul 2014; 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu la masa verde de 
pe pajiști pentru anul 2014. 

12. Proiect de hotărâre privind consemnarea sumelor individuale 
reprezentând plata despăgubirilor la dispoziția proprietarilor de 
imobile aflate pe coridorul de expropriere al aducțiunii de apă 
Sîntămărie Orlea – Deva; 



13. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului proiectului 
„Modernizare DJ 664: Pas Vulcan-Vulcan, km 38+000 – 41+700” din 
cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Veteranilor de 
Război Hunedoara într-o acțiune de interes județean; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Asociația Cabanierilor 
„Mândra” Parîng, în vederea accesării fondurilor europene 
nerambursabile pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunii Parîng; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, 
prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Federația Română de Judo și 
Sport Club Municipal Deva; 

18. Proiect de hotărâre  privind aprobarea conținutului cadru al 
contracului de finanțare pentru proiectul „Sistem de management 
integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de activități juridice de 
asistență și reprezentare a intereselor Spitalului Județean de Urgență 
Deva în justiție; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al 
Spitalului Județean de Urgență Deva; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rezervă 
bugetară  la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014; 

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.9 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a 
persoanelor fizice autorizate/atestate, asociațiilor, fundațiilor sau 
organizațiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care inițiază și 
organizează acțiuni, programe, proiecte culturale și educativ-științifice, 
sportive, a unităților de cult și a ofertelor formulate pentru editarea 
unor publicații culturale pentru care se pot acorda finanțări 
nerambursabile din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.6/2014. 

 
 
 

PRESEDINTE, 
Mircea Ioan Moloț 

 


