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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.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 30 aprilie 
2015, orele 1100, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de Excelență 
personalităților culturale Ileana Lucia Floran, Valeriu Butulescu și Marian 
Boboc. 
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul de Administrație al 
Spitalului Județean de Urgență Deva. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării documentațiilor 
tehnico-economice pentru obiectivele de investiții Linie verde de autobuz 
electric între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line 
Valea Jiului și Modernizare DJ 687M: Cinciș Cerna – DJ 687A, km 1+100 – 
3+300, la faza studiu de fezabilitate. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice pentru obiectivul Protecția conductei de transport gaze naturale 
DN 500 Hațeg-Paroșeni-Turcinești (6 zone), afectată de lucrarea 
Modernizare DJ 666: DN 66 Merișor – Dealu Babii – Vulcan, km 5+010 – 
10+000. 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru funcționarea 
Parcului de Afaceri Simeria. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra situației 
gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la 31 decembrie 2014. 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.14/2015 privind aprobarea nivelului 
taxelor și tarifelor, precum și altor taxe asimilate acestora din competența 
Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2015. 
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8. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor 
aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, întocmite pe 
secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul I 2015. 
9. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe 
trimestrul I 2015. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2015 ale unor 
instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 2015 al SC Apa Serv Valea Jiului. 
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate 
speciale. 
13. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale, 
precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale 
Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Hunedoara. 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării activității de 
asistență și reprezentare a intereselor Consiliului Județean Hunedoara 
și/sau a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Hunedoara în justiție 
aprobate și demarate în anul 2014, în anul 2015. 
15. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de 
mandat al administratorului special la SC Drumuri și Poduri SA Deva 

 
 

p.PRESEDINTE, 
Dorin Oliviu Gligor 

 VICEPRESEDINTE 
 

 
 

 


