
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

 

 

    HOTARÂREA  NR.30/26 februarie 2020 
                           privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara  
                                   pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021 – 2023 
 
 

 
            CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre nr.41/2020 inițiat de președintele 
Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea Flaviu, referatul de aprobare 
nr.3254/2020, raportul de specialitate nr.3278/2020 al Direcției programe, prognoze, 
buget, finanțe din aparatul de specialitate al consiliului județean, avizul nr.100/2020 al 
Comisiei de studii, prognoze economicio-sociale, buget, finanțe, agricultură, 
silvicultură, administrarea domeniului  public și  privat al județului, avizul nr.101/2020 al 
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
problemele minorităților, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești; 
 Văzând adresa nr.HDG _ STZ 692/14.01.2020 a Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor publice Hunedoara – Activitatea de trezorerie și contabilitate publică ; 
 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1), art. 173 alin. (3) lit. a), art.182 alin.( 1 ) și 
ale art. 196 alin.( 1 ) lit.a ) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/3.07.2019 
privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 
 Art.1 - Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Hunedoara pe anul 2020, stabilit 
în sumă de 273.148,07 mii lei  la partea de venituri  şi în sumă de 309.377,82 mii lei la 
partea de cheltuieli, cu un deficit în sumă de  36.229,75  mii lei acoperit din excedentul 
anului  precedent şi estimările pe anii 2021 – 2023 conform anexelor nr.1-nr.42 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.2 - Se aprobă programul de investiţii pe anul 2020, cu finanţare din bugetul 
propriu al judeţului Hunedoara, conform anexelor nr.43-nr.75 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.76 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.4 - Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2020 în sumă de 45,61        
mii lei , conform anexei nr.77  la prezenta hotărâre. 



          Art.5 - Anexele nr.1-nr.77 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 Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe  și 
Serviciului Tehnic și Investiții din cadrul Consiliului Județean Hunedoara , Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Hunedoara, Instituției Prefectului – Județul Hunedoara , 
prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice,  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                                          CONTRASEMNEAZĂ:       
                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 
,                                                      Daniel   Dan                                                         


