
 

 
 
 

 
 

 

MONITORUL  OFICIAL 
AL  JUDEŢULUI  HUNEDOARA 

 
 

Trimestrul IV/2018  Hotărâri, dispoziții, acte publicate       31 DECEMBRIE  2018 
 

S U M A R 
 

Număr 
hotărâre 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

Număr 
hotărâre 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

239 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
proiectului ”Modernizare, extindere și 
dotare – Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență Deva”, 
Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 
8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea B, 
Apel de proiecte nr. 
P.O.R./2017/8/8.1/8.2B/1/7 regiuni, 
precum și a cheltuielilor legate de acest 
proiect 
 

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

246 HOTĂRÂREA privind desemnarea 
reprezentantului Județului Hunedoara în 
Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru 
Managementul Situațiilor de Urgență 
”ADIVEST” 

249 HOTĂRÂREA privind solicitarea de 
transmitere a unui imobil din domeniul 
public al Municipiului Deva în domeniul 
public al Județului Hunedoara 

 
250 HOTĂRÂREA privind  stabilirea 

modului de administrare a unor spații 
imobiliare aparținând domeniului public 
al Județului Hunedoara 

251 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
Acordului de Asociere între Județul 
Hunedoara, prin Consiliul Județean 
Hunedoara și Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Hunedoara în vederea 
finanțării și organizării în comun a 
programului de Tabere „ARC” 
CENTENAR, ediția 2018 



 
Număr 

hotărâre 
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

Număr 
hotărâre 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

 
 

   

255 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
virărilor de credite în cadrul bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 
2018 și modificarea programului de 
investiții anexă la buget 
 

259 HOTĂRÂREA privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu 
al judeţului Hunedoara rezultat la 
închiderea exerciţiului bugetar  al anului 
2017, ca sursă de finanţare a 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în 
anul 2018 
 
 

261 HOTĂRÂREA privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene pe 
anul 2018 

263 HOTĂRÂREA privind revocarea și 
numirea unui  reprezentant al 
Consiliului Județean Hunedoara în 
Consiliul de conducere al Agenției de 
Dezvoltare Economico-Socială a 
Județului Hunedoara 
 

264 HOTĂRÂREA privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Consiliul de Administraţie 
al Liceului Tehnologic ”Ovid 
Densușianu” Călan pentru anul şcolar 
2018 – 2019 
 

275 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
închiderii temporare a circulației rutiere 
pe unele sectoare de drumuri județene 
pe perioada iernii 2018-2019 
 

282 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al Județului 
Hunedoara pe anul 2018 
 

285 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
Planului operativ de acțiune pe timpul 
iernii 2018-2019 pentru drumurile 
județene 
 

289 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 

291 HOTĂRÂREA  privind modificarea 
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 
 

292 HOTĂRÂREA privind stabilirea 
componenței Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Hunedoara 
 

293 HOTĂRÂREA  privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite bugetare 
în cadrul bugetului propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2018 

297 HOTĂRÂREA privind constituirea 
Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului și urbanism 

298 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 2018 – 
2019 
 



Număr 
hotărâre 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

Număr 
hotărâre 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

    
299 HOTĂRÂREA privind aprobarea statului 

de funcții al aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Hunedoara 

304 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
încheierii unui contract de asociere între 
UAT  Județul Hunedoara – prin 
Consiliul Județean Hunedoara și UAT  
Simeria - prin Consiliul Local al Orașului 
Simeria pentru realizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiții ”Amenajare în 
sens giratoriu a intersecției DN 7 cu DJ 
700” 
 

305 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetului propriu al 
Județului Hunedoara pe anul 2018 
 
 
 

307 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 
 

308 HOTĂRÂREA privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Comisia de Orientare 
Scolară și Profesională Hunedoara 

309 HOTĂRÂREA privind stabilirea 
preţurilor medii ale principalelor produse 
agricole pentru anul 2019 și a prețului 
mediu la masa verde de pe pajiști 
pentru anul  2019 

312 HOTĂRÂREA privind transmiterea în 
administrare operatorilor zonali 
desemnați în urma procedurii de 
atribuire prin licitație deschisă a 
contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare în Zona de 
colectare 3 Centru și Zona de colectare 
4 Petroșani, a unor bunuri realizate prin 
Proiectul Sistem Integrat de Gestionare 
a Deșeurilor în județul Hunedoara 

315 HOTĂRÂREA privind repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a unei 
sume din cota de 18,5% din impozitul 
pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale teritoriale pe anul 2018 
 

316 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
nivelului taxelor și tarifelor, precum și a 
altor taxe asimilate acestora din 
competența Consiliului Județean 
Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 
2019 
 

317 HOTĂRÂREA privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene pe 
anul 2018 
 

319 
 
 
 

 
 

 

HOTĂRÂREA privind aprobarea 
completării Regulamentelor privind 
cofinanţarea furnizorilor privaţi 
acreditaţi de servicii sociale în domeniul 
protecţiei copilului şi în domeniul 
protecţiei persoanei adulte  cu 
handicap sau persoanei vârstnice din 
cuprinsul Hotărârii nr 55/2017 și a 
Hotărârii nr 94/2017 ale Consiliului 
Județean Hunedoara 

323 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al Județului 
Hunedoara pe anul 2018 



Număr 
hotărâre 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

Număr 
hotărâre 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

    
325 HOTĂRÂREA privind repartizarea pe 

unități administrativ - teritoriale a 
sumelor  încasate suplimentar din 
impozitul pe venit, la bugetul de stat, pe 
anul 2018 
 

326 HOTĂRÂREA privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu 
al judeţului Hunedoara rezultat la 
închiderea exerciţiului bugetar  al anului 
2017, ca sursă de finanţare a 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare  
prevăzute în bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2018 
 

327 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
organigramei și statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara 
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