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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 23 mai 
2016, orele 1100, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de Excelență; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, şi Asociaţia 
Culturală DevART Deva, în vederea realizării în comun a unui proiect de 
interes judeţean („Festivalul Internaţional de Operă şi Muzică Clasică 
Opera Nights”, Ediţia a VI-a); 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, şi Clubul Sportiv 
Heian Deva, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes 
judeţean („Hunedoara, vrem Campioni !”); 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, şi Asociaţia Fotbal 
Club Autobergamo Deva, în vederea realizării în comun a unui proiect de 
interes judeţean (Turneul „Final 4 – Cupa României la Futsal”, Ediţia 2015 
– 2016); 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al 
județului Hunedoara pe anul 2016; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Deva; 
8. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea casării 
și valorificării unor mijloace fixe care aparțin domeniului public al Județului 
Hunedoara, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Deva; 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 
2015 ale societăților comerciale de interes județean; 
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10. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.212/2015 privind aprobarea nivelului 
taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora, din competența 
Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2016; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 
bugetului propriu al județului Hunedoara și a situațiilor financiare anuale, 
inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Județean Hunedoara și 
instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia la 31 decembrie 2015; 
12. 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; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției 
Publice Cominitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara; 
15. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate 
speciale; 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice din cadrul contractului de finanțare nr.912/04.03.2014 pentru 
implementarea ”Sistemului de managment integrat al deșeurilor județul 
Hunedoara”, cod SMIS – CSNR 49063; 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţie (DALI)   şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție ”Conservare, restaurare la amfiteatrul și forul din 
cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”. 

 
 

PRESEDINTE, 
Adrian Nicolae David 
  

 
 
 
 


