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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 22 aprilie 
2016, orele 1200, cu următoarea ordine de zi: 
1.    Proiect de hotărâre privind acordarea unei Diplome de Excelență. 
2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 

Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și Asociația 
culturală DEVART, în vederea realizării în comun a unui proiect de 
interes județean. 

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între 
Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, Inspectoratul 
Scolar al Județului Hunedoara și Clubul Copiilor Petroșani, în vederea 
realizării în comun a unui proiect de interes județean. 

4.    Proiect de hotărâre privind privind stabilirea cotei de carburant pentru 
autoturismele din parcul auto al Direcției Publice Comunitare de 
Evidență a Persoanei. 

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a 
Comisiei pentru Protecția Copilului Hunedoara organizată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr.189/2013, cu modificările ulterioare. 

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 Serviciului de Administrare a Monumentelor 
Istorice. 

8.     Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 
propriu al Județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar 
al anului 2015 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare pe anul 2016. 
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9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra situației 
gestionării bunurilor Consiliului Județean Hunedoara la de 31 decembrie 
2015. 

10.    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 2016. 

11.    Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului 
împrumuturilor externe și interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe 
trimestrul I 2016.    

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2016 al SC ApaServ Valea Jiului SA Petroșani. 

13. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui spațiu 
imobiliar în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană Ovid 
Densușianu Deva, din domeniul public al Municipiului Deva și din 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, în domeniul public 
al Județului Hunedoara și în administrarea Consiliului Județean 
Hunedoara. 

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate 
speciale. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 
funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de 
Asistență Medico-Socială Baia de Criș. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru obiectivul de investiții „Colector menajer în stațiunea turistică 
Straja-Lupeni”. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al Județului Hunedoara. 

 
 

PRESEDINTE, 
Adrian Nicolae David 
  

 
 
 
 


