
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 se convoacă
Consiliul Județean Hunedoara în ședință ordinară în data de 27 iulie  2018 , orele 11,00
în Sala mare de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul
Deva, str. 1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect  de  hotărâre  privind  atribuirea  unor  licențe  de  traseu pentru  efectuarea
transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de  Analiză și Acoperire a  Riscurilor
al Județului Hunedoara;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unui obiectiv de investiții derulat de
S.C. APASERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani;
4. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire a investiției
”Extindere rețele de apă și apă uzată Petrila – Petroșani”, Obiect 1 finalizat – Colector
Dărănești Petroșani – Parc Industrial Petrila, tronson C3 – C11, C11 – C18;
5. Proiect  de  hotărâre  pentru  completarea  și  actualizarea   Planului  de  Mobilitate
Urbană  Durabilă  aprobat  prin  Hotărârea  Consiliului  Județean  Hunedoara  nr.100/2018
privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de
dezvoltare zonală  ”Linie  verde  de  autobuze electrice  între  Petrila-Petroșani-Aninoasa-
Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”;
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a Galeriilor de Artă
FORMA din Deva aparținând domeniului public al Județului Hunedoara; 
7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  organigramei  și  a  statului  de  funcții  ale
Spitalului Județean de Urgență Deva;
8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  organigramei,  a  statului  de  functii  şi  a 
Regulamentului   de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene ”Ovid Densușianu”
Hunedoara-Deva;
9. Proiect  de   hotărâre privind  aprobarea  organigramei,  a  statului  de  functii  şi
a Regulamentului   de organizare şi funcţionare ale  Agenţiei  de Dezvoltare Economico-
Socială a judeţului Hunedoara;
10. Proiect  de   hotărâre  privind  aprobarea  organigramei  şi  a  statului  de
funcții  ale Teatrului Dramatic "Ion D. Sîrbu" Petroşani;



11. Proiect  de   hotărâre  privind  aprobarea  organigramei  şi  a  statului  de
funcții  ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane;
12. Proiect  de   hotărâre privind aprobarea  organigramei şi a  statului  de
funcții  ale Centrului de Cultură si Artă al Judeţului Hunedoara;
13. Proiect  de   hotărâre  privind  aprobarea  organigramei,  statului  de  funcții şi
a Regulamentului  de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Hunedoara;
14. Proiect  de   hotărâre privind aprobarea  Regulamentului  de  organizare  și
funcționare a  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
15. Proiect  de  hotărâre  privind modificarea Programului  de  lucrări  de  întreținere și
reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018;
16. Proiect  de  hotărâre  privind  analiza  și  aprobarea  execuției  bugetelor  aflate  în
autoritatea  Consiliului  Județean  Hunedoara  întocmite  pe  secțiunea  de  funcționare  și
dezvoltare pe trimestrul II 2018;
17. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor
interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul II 2018;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în
cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara, pe anul 2018;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli
pe anul 2018, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor
instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli
ale  spitalelor  publice  de  interes  județean,  virărilor  de  credite  bugetare  și  modificarea
programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2018;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare către Consiliul Local
al Comunei Soimuș a dreptului de administrare asupra sectorului de drum județean DJ
706A de la km 18+782 la km 22+500 și a sectorului de drum județean DJ761A de la km
0+010 la km 5+800;
22. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentantului  Consiliului  Județean
Hunedoara  în  Consiliul  de  administrație  al  Centrului  de  Pedagogie  Curativă  Simeria
pentru anul școlar 2018 – 2019.

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora


