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Trimestrul II/2018  Hotărâri, dispoziții, acte publicate             30 IUNIE  2018 
 

S U M A R 
 
 

Număr 
hotărâre 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

Număr 
hotărâre 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

82 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
proiectului ”Modernizare, extindere și 
dotare – Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de  Urgență Deva” 
depus în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – 
”Dezvoltarea infrastructurii sanitare și 
sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 
”Investiții în infrastructurile sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate și promovând incluziunea 
socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, 
precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de 
comunități”, Obiectivul specific 8.2, 
Operațiunea B – Unități de primiri 
urgențe, Apelul de proiecte POR 
2017/8/8.1/8.2.B/1/7 

83 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
actualizării portofoliului de proiecte din 
cadrul Planului de Dezvoltare a 
Județului Hunedoara 2014 – 2020, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.131/2017 



 
84 HOTĂRÂREA privind  aprobarea 

rectificării bugetului propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2018 

85 HOTĂRÂREA privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu 
al județului Hunedoara rezultat la 
închiderea exercițiului bugetar al anului 
2017 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 
prevăzute în bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2018 
 

88 HOTĂRÂREA privind acordarea unei 
Diplome de EXCELENȚĂ 

89 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
acordării unor finanțări nerambursabile 
pentru anul 2018 
 

90 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
raportului asupra situaţiei gestionării 
bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara 
la 31 decembrie  2017 

95 HOTĂRÂREA privind aprobarea trecerii 
unui imobil din domeniul public al 
județului Hunedoara în domeniul public 
al Municipiului Orăștie 
 

98 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara prin 
Consiliul Județean Hunedoara cu 
Universitatea ”Politehnica” din Timișoara, 
Facultatea de Inginerie Hunedoara în 
vederea realizării în comun a unui proiect 
de interes județean 
 

99 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
închiderii temporare a circulației rutiere 
pe drumul județean DJ 685 pe tronsonul 
amonte Baraj Gura Apelor de la 
km.33+290 

101 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2018 

102 HOTĂRÂREA privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu 
al județului Hunedoara rezultat la 
închiderea exercițiului bugetar al anului 
2017 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 
prevăzute în bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2018 
 

104 HOTĂRÂREA pentru aprobarea 
modificării Hotărârii Consiliului Județean 
Hunedoara nr.180/2017 privind 
aprobarea înființării și a  componenței, 
precum și a Regulamentului de 
organizare și funcționare ale Comisiei 
pentru protecția copilului Hunedoara 

105 HOTĂRÂREA  privind aprobarea 
acordului de parteneriat între U.A.T. 
Municipiul Orăștie prin Consiliul Local al 
Municipiului Orăștie si  U.A.T. Județul 
Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara, în vederea promovării și 
implementării în comun a  proiectului  
,,Reabilitarea și modernizarea Casei de 
Cultură "Alexandru Grozuță" din 
municipiul Orăștie, transformarea 
acesteia în centru cultural 
multifuncțional și reabilitarea străzii 
Dacilor în municipiul Orăștie ” 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

111 HOTĂRÂREA privind aprobarea Acordului 
de parteneriat între UAT Municipiul Vulcan și 
UAT Județul Hunedoara, UAT Municipiul 
Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș 
Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș 
Uricani în vederea promovării și 
implementării în comun a proiectelor ”Linia 
verde de autobuze electrice între Petrila-
Petroșani-Aninoasa-Vulcan Lupeni-Uricani – 
GREEN LINE VALEA JIULUI” Componenta 
1 și ” Linia verde de autobuze electrice între 
Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-
Uricani – GREEN LINE VALEA JIULUI” 
Componenta 2 în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, 
Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor 
de carbon în zonele urbane bazată pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă 
 

112 HOTĂRÂREA privind actualizarea 
Programului de transport public 
județean de persoane prin curse 
regulate, valabil în perioada 01.01.2014 
– 30.06.2019 

117 HOTĂRÂREA pentru completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.95/2018 privind aprobarea trecerii unui 
imobil din domeniul public al județului 
Hunedoara în domeniul public al 
Municipiului Orăștie 

118 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara cu 
Municipiul Brad, prin Consiliul Local al 
Municipiului Brad, Orașul Simeria, prin 
Consiliul Local al Orașului Simeria și 
Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local 
al Municipiului Orăștie, în vederea 
realizării în comun a unui proiect public 
de interes județean 
 

121 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2018, virările de 
credite bugetare în cadrul aceluiași 
capitol al bugetului de venituri și 
cheltuieli, precum și modificarea 
programului de investiții anexă la buget 
 

122 HOTĂRÂREA privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu 
al județului Hunedoara rezultat la 
închiderea exercițiului bugetar al anului 
2017 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 
prevăzute în bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2018 
 

124 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
Protocolului de predare-primire a 
obiectivului de investiții finalizat ”Colector 
menajer în Stațiunea turistică Straja – 
Lupeni” 

127 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
acordului de parteneriat între U.A.T. 
Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local 
al Municipiului Orăștie, și U.A.T. Județul 
Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara, în vederea promovării 
proiectului ”Realizarea Muzeului 
Civilizației Dacice, cu reabilitarea și 
modernizarea străzilor de acces în 
municipiul Orăștie” 
 



132 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2018 și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget 

133 HOTĂRÂREA privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu 
al județului Hunedoara rezultat la 
închiderea exercițiului bugetar al anului 
2017 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 
prevăzute în bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2018 
 

135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142 
 
 
 
 
 
 

144 
 
 
 
 
 
 
 

147 

HOTĂRÂREA privind aprobarea Actului 
aditional nr.1 la Acordul de parteneriat 
între U.A.T.Municipiul Vulcan si  U.A.T. 
Județul Hunedoara, UAT Municipiul 
Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT 
Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT 
Oraș Uricani, în vederea promovării și 
implementării în comun a  proiectelor 
„Linia verde de autobuze electrice între 
Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" 
Componenta 1 și  „Linia verde de 
autobuze electrice între Petrila-
Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-
Uricani  - Green Line Valea Jiului" 
Componenta 2” în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, 
Obiectiv specific 3.2  - Reducerea 
emisiilor de carbon în zonele urbane 
bazată pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă 
 
HOTĂRÂREA privind aprobarea 
regulamentelor de organizare și 
funcționare a centrelor destinate 
protecției copilului aflate în subordinea 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara 
 
HOTĂRÂREA pentru modificarea 
articolului 1 al Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr.74/2018 privind 
stabilirea componenței Colegiului 
Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara 
 
HOTĂRÂREA privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2018 și modificarea 
programului de investiții, anexă la buget 

138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143 
 
 
 
 
 
 
145 
 
 
 
 
 
 
 
148 

HOTĂRÂREA privind aprobarea 
modificării Actului constitutiv al SC 
ApaServ Valea Jiului SA Petroșani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA privind aprobarea 
regulamentelor de organizare și 
funcționare a centrelor destinate 
protecției adultului aflate în subordinea 
Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara 
 
HOTĂRÂREA privind numirea doamnei 
Bedea Camelia în funcția contractuală 
de conducere de director gradul II al 
Agenției de Dezvoltare Economico-
Socială a Județului Hunedoara 
 
 
HOTĂRÂREA privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu 
al județului Hunedoara rezultat la 
închiderea exercițiului bugetar al anului 
2017 ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 
prevăzute în bugetul propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2018 



151 
 
 
 
 
 
 
 

153 

HOTĂRÂREA privind aprobarea 
acordării burselor de ajutor social/burse 
medicale elevilor care frecventează 
cursurile instituțiilor de învățământ 
special finanțate de Consiliul Județean 
Hunedoara pentru anul școlar 2017 – 
2018 
 
HOTĂRÂREA privind modificarea și 
completarea Anexei nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara 
nr.275/2017 privind aprobarea nivelului 
taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe 
asimilate acestora, din competenţa 
Consiliului Judeţean Hunedoara, 
aplicabile în anul fiscal 2018 

152 
 
 
 
 
 
 
 
155 

HOTĂRÂREA privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Hunedoara nr. 99/2018 
privind închiderea temporară  a 
circulaţiei rutiere  pe drumul județean 
DJ  685, pe tronsonul amonte  Baraj 
Gura Apelor de  la km 33+290 
 
HOTĂRÂREA privind transmiterea în 
administrare Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Sistem integrat de 
gestionare a deșeurilor în județul 
Hunedoara” a unor bunuri realizate prin 
Proiectul Sistem Integrat de Gestionare 
a Deșeurilor în județul Hunedoara 
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