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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.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 31 
ianuarie  2013, orele 1100, cu următoarea ordine de zi: 

1.          Raportul președintelui Consiliului Județean Hunedoara cu 
privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor 
consiliului județean pe anul 2013; 

2.          Informare cu privire la Programul de acțiuni în domeniul relațiilor 
externe al Consiliului Județean Hunedoara, desfășurate în anul 2013; 

3.          Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni în 
domeniul relațiilor externe al Consiliului Județean Hunedoara pe anul 
2014; 

4.          Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații; 
5.          Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al 

Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în 
condițiile Legii nr.350/2005; 

6.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.47/2006; 

7.          Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2014; 

8.          Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului 
general pentru un obiectiv de investiții al consiliului județean; 

9.          Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice pentru unele obiective de investiții ale consiliului județean; 

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor 
documentații tehnico-economice pentru obiective de investiții ale 
consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate; 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități 
administrativ-teritoriale, pentru eficientizarea serviciilor publice – 



Zona 4” și a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului 
Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”; 

13. Proiect de hotărâre privind constituirea Echipei intersectoriale 
locale privind prevenirea și intervenția în echipa multidisciplinară și în 
rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie 
(EIL); 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de 
hrană pentru consumurile colective din centrele rezidențiale din 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și 
tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora din competența 
Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2014; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2014; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2014  ale instituţiilor publice din subordinea și/sau 
finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2014 ale societăților comerciale la care județul 
Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2014 ale spitalelor publice de interes județean; 

21. Proiect de hotărâre privind trecerea unor construcții aflate în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara, din domeniul public al Județului Hunedoara în 
domeniul privat al Județului Hunedoara, în vederea scoaterii din 
funcțiune, casării și valorificării acesteia; 

22. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea 
Consiliului Județean Hunedoara a unui teren reprezentând situl 
arheologic Micia, comuna Vețel; 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.82/2006 privind înființarea Registrului de 
evidență a datoriei publice locale și a Registrului garanțiilor locale; 

24. Diverse. 
 
 

PRESEDINTE, 
Mircea Ioan Moloț 

 
 




