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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.2 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 extraordinară, la sediul acestuia, pentru data de 12 
decembrie 2014, orele 1100, cu următoarea ordine de zi: 

1.          Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad. 

2.          Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la 
Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” Deva. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite 
în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2014. 

4.          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale 
unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului 
Județean Hunedoara. 

5.          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de 
credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale 
spitalelor de interes județean. 

6.          Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, 
întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul 
IV al anului 2014. 

7.          Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției 
bugetului împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean 
Hunedoara pentru trimestrul IV al anului 2014. 

8.          Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de 
investiții, dotări și surse de finanțare cuprins în bugetul de venituri și 
cheltuieli pe anul 2014 al SC APASERV Valea Jiului. 

9.          Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru un obiectiv de investiții al Consiliului Judțean 
Hunedoara. 
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10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.38/2014 privind stabilirea prețurilor medii ale 
produselor agricole pe anul 2014. 

 
 

VICEPRESEDINTE, 
Dorin Oliviu Gligor 


