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1. Raportul de activitate pe anul 2015 al

domnului consilier judeţean Băbău Valeriu

16. Raportul de activitate pe anul 2015 al

domnului consilier judeţean Morar Nicolae

Simion

2. 

3. 

Raportul de activitate pe anul 2015 al 

domnului consilier  judeţean  Bârea Vasile 

Raportul de activitate pe anul 2015 al 

domnului consilier  judeţean  Bejinariu 

Valeriu 

 17. 

18. 

Raportul de activitate pe anul 2015 al

domnului consilier judeţean Muțiu Florin

Raportul de activitate pe anul 2015 al 

domnului consilier judeţean Oprișa Ioan 

Florin 

4 . Raportul de activitate pe anul 2015 al

domnului consilier  judeţean Botici Ovidiu

Laurențiu

19 . Raportul de activitate pe anul 2015 al 

domnului consilier judeţean Petrui Ioan 

Dorin 

5 . Raportul de activitate pe anul 2015 al

doamnei consilier  judeţean Cazan Agripina

Elena

20. Raportul de activitate pe anul 2015 al

doamnei consilier judeţean Pleșcan Dorina

6. Raportul de activitate pe anul 2015 al

domnului consilier  judeţean Coltescu

Marin

 21. 

 22. 

Raportul de activitate pe anul 2015 al 

domnului  consilier  judeţean Prip Ioan 

Raportul   de  activitate pe anul 2015  al 

domnului consilier județean Rudeanu 

Mihail Nicolae 

7. Raportul de activitate pe anul 2015 al

domnului consilier  judeţean Cristescu

Costică

8. Raportul de activitate pe anul 2015 al

domnului  consilier  judeţean Cărăguț

Vasile

23. Raportul de activitate pe anul 2015 al

doamnei consilier judeţean  Stănescu Vetuța

9. Raportul de activitate pe anul 2015 al

doamnei consilier judeţean Dămian Dana

24. Raportul de activitate pe anul 2015 al

domnului consilier judeţean Stoica Raul

10. Raportul de activitate pe anul 2015 al

doamnei consilier  judeţean Dobrei Lidia

25. Raportul de activitate pe anul 2015 al

domnului  consilier  judeţean Ștaier

Dumitru Ioan



11. Raportul de activitate pe anul 2015 al

domnului consilier judeţean Gaita Doru

26. Raportul de activitate pe anul 2015 al

domnului consilier judeţean  Toma Florian

12. Raportul de activitate pe anul 2015 al

domnului judeţean consilier Henți Iulian

Cosmin

27. Raportul de activitate pe anul 2015 al

domnului consilier judeţean  Turdean Radu

Eugen

 13. 

 14. 

 15. 

Raportul de activitate pe anul 2015 al

domnului  consilier  judeţean Hirghiduși Ion

Raportul de activitate pe anul 2015 al

domnului  consilier  judeţean Ivănuș

Nicolae

Raportul de activitate pe anul 2015 al

domnului  consilier  judeţean Joițoiu

Cosmin

28. Raportul de activitate pe anul 2015 al

doamnei consilier judeţean  Tolaș Liliana

Rapoartele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 

2015 

29. Raportul Comisiei de studii, prognoze

economico-sociale, buget, finanţe, 

agricultură, silvicultură, administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului.

34. Raport al Comisiei pentru administraţie

publică locală, juridică, apărarea ordinii

publice, problemele minorităţilor,

respectarea drepturilor omului şi a

libertăţilor cetăţeneşti.

30. Raportul Comisiei privind organizarea,

dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor

publice, protecţia mediului înconjurător,

conservarea monumentelor istorice şi de

arhitectură, precum şi gospodărirea

resurselor naturale

35. 

36. 

RAPORT privind accesul la informaţiile de 

interes public, în anul 2015, întocmit 

conform Legii nr. 544/2001  

Raport de evaluare a implementării Legii 

nr.52/2003 în anul 2015 

31. Raportul Comisiei pentru servicii publice,

comerț, turism, privatizare, sprijinirea

IMM-urilor și relația cu patronatul

37. RAPORT privind modul de soluţionare a

petiţiilor, în anul 2015

32. 

33. 

Raportul Comisiei pentru activităţi 

ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, 

tineret, probleme de sănătate, protecţie 

socială, ale familiei şi copilului, precum şi 

de legătură cu ONG-urile 

Raportul Comisiei de analiză a asocierii şi 

colaborării cu alte autorităţi ale 

administraţiei publice, instituţii şi agenţi 

economici din ţară şi străinătate precum şi 

dezvoltare regională 

38. RAPORTUL Președintelui Consiliului

Județean cu privire la modul de îndeplinire

a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor

consiliului judeţean pe anul 2015
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