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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 24 iunie 
2014, orele 1100, cu următoarea ordine de zi: 

1.           Proiect de hotărâre privind acordarea unor diplome de 
excelență. 

2.          Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării unor 
tronsoane de drum de interes județean din județul Hunedoara, în 
drumuri de interes local. 

3.          Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-
economice pentru unele obiective ale consiliului județean. 

4.          Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu 
pentru efectuarea serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate speciale. 

5.          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. 

6.          Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 

7.          Proiect de hotărâre priind aprobarea statului de funcții pentru 
Teatrul de Artă Deva. 

8.          Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare pentru Biblioteca Județeană „Ovid 
Densușianu”. 

9.          Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului „Scoală Specială 
Păclișa” din domeniul public al Județului Hunedoara și din 
administrarea Consiliului Județean Hunedoara în domeniul public al 
Comunei Totești și în administrarea Consiliului Local al Comunei 
Totești. 

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



11. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara pe anul 2014. 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.24/2014 
privind aprobarea bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2014 și estimările pe anii 2015-2017. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Hunedoara nr.237/2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind utilizarea drumurilor publice județene de către 
autovehiculele care au masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone. 

14. Proiect de hotărâre privind numirea șefului Serviciului public de 
administrare a monumentelor istorice. 

 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
Mircea Ioan Moloț 

 


