ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTARÂREA NR.26/2018
privind aprobarea bugetului propriu al
judeţului Hunedoara pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019 - 2021
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr.40/2018 inițiat de președintele Consiliului Județean
Hunedoara, domnul Bobora Mircea Flaviu;
- raportul de specialitate nr.1181/2018 al Compartimentului culte, sport, activități
culturale din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean;
- avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură,
silvicultură, administrarea domeniului public şi privat al judeţului cuprins în Raportul
nr.2194/2018;
- avizul Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de
arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor naturale cuprins în Raportul
nr.2195/2018;
- avizul Comisiei pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMMurilor și relația cu patronatul cuprins în Raportul nr.2196/2018;
- avizul 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 cuprins în Raportul nr.2199/2018;
- avizul Comisiei de analiză a asocierii și colaborării cu alte autorități ale
administrației publice, instituții și agenți economici din țară și străinătate precum și
dezvoltare regională cuprins în Raportul nr.2200/2018;
- avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor
cetăţeneşti cuprins în Raportul nr.2201/2018;
Văzând adresa nr.HDG _ STZ 809/2018 a Administraţiei Judeţene a
Finanţelor publice Hunedoara ;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018;
În temeiul art. 91 alin. 3 lit. a şi ale art. 97 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 - Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Hunedoara pe anul 2018,
stabilit în sumă de 264.439,00 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 281.621,86 mii
lei la partea de cheltuieli, cu un deficit în sumă de 17.182,86 mii lei acoperit din

excedentul anului precedent şi estimările pe anii 2019 – 2021 conform anexelor nr.1-43
la prezenta hotărâre.
Art.2 - Se aprobă programul de investiţii pe anul 2018, cu finanţare din
bugetul propriu al judeţului Hunedoara, conform anexelor nr.44-69 la prezenta hotărâre.
Art.3 - Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar, precum şi
fondul salariilor de bază al Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei nr.70 la
prezenta hotărâre.
Art.4 - Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2018 în sumă de
140,08 mii lei precum și fişele obiectivelor de investiţii cu finanțare din credite interne,
conform anexelor nr. 71-72 la prezenta hotărâre.
Art.5 - Anexele nr.1-72 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. - (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe,
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Hunedoara.
(2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004
a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

Deva, la 16 februarie 2018

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Sorin Ștefoni

