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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 28 martie 
2014, orele 1100, cu următoarea ordine de zi: 

1.           Proiect de hotărâre privind atribuirea unui imobil aparținând 
domeniului public al Județului Hunedoara, pentru realizarea 
proiectului Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate 
din activitatea spitalicească”. 

2.           Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara, cu Municipiul Hunedoara, prin 
Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, pentru reabilitarea 
bazinului de înot de la Hunedoara. 

3.           Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.134/2013 privind aprobarea proiectului 
„Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan 
și pregătirea lui pentru noi activități” și a cheltuielilor legate de proiect 
din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013. 

4.           Proiect de hotărâre privind modificarea programului de 
întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2014. 

5.           Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizări devizului 
general pentru un obiectiv de investiție al consiliului județean. 

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

7.          Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări 
nerambursabile pentru anul 2014. 

8.          Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor convenții 
de colaborare de către Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului. 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei județene 
privind protecția și promovarea drepturilor copilului și adultului în 



dificultate 2014-2020 și a planului operațional pentru implementarea 
strategiei. 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.36/2014 privind înființarea Serviciului Public 
de Administrare a Monumentelor Istorice. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al 
Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor Hunedoara. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centru 
cultural Castel Nopcsa” și a cheltuielilor legate de proiect din cadrul 
programului „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și 
natural” – Mecanismul Financiar EEA. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al Serviciului Public de Administrare a Monumentelor 
Istorice. 

15. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.22/2014 și 
Hotărârii nr.40/2014 ale Consiliului Județean Hunedoara. 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
Mircea Ioan Moloț 

 


