
 

 

 

A N U N Ț 

               În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la 
cunoștința publică faptul că, în data de 20.04.2022, orele 13,00 se va desfășura în 
sistem de videoconferință, ședința extraordinară a Consiliului Județean 
Hunedoara, cu următoarea  ordine de zi:  

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime 

eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului ”Reparația și modernizarea sediului 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara situat în 
Municipiul Deva, Piața Gării, nr. 9A” în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, componenta 5 — Valul 
renovării, axa 2 —Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 
clădiri publice,operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată 
a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime 
eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului ”Creșterea eficienței energetice și 
reabilitarea imobilului Centrului de Îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități- Uricani” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, 
PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 —Schema de 
granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice,operațiunea B.2: 
Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul 
Național de Redresare și Reziliență; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime 
eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului”Creșterea eficienței energetice și 
reabilitarea imobilului Teatrul Dramatic ”I.D. Sîrbu” Petroșani”în cadrul apelurilor 
de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5 
— Valul renovării, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și 
reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau 
aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime 
eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului ”Creșterea eficienței energetice și 
reabilitarea imobilului clădire secție Pediatrie” în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5 — Valul 
renovării, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 
clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată 
a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență; 
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor  

 


