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S U M A R 
 

Număr 
hotărâre 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

Număr 
hotărâre 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

6 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
„Programului de acţiuni în domeniul 
relaţiilor externe al Consiliului 
Judeţean Hunedoara pe anul 2019” 

11 HOTĂRÂREA privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean 
Hunedoara ca membri în Consiliul de 
administrație al Spitalului Județean de 
Urgență Deva 

12 HOTĂRÂREA pentru  desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean 
Hunedoara ca membri în Consiliul de 
administrație al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad 

13 HOTĂRÂREA privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean 
Hunedoara ca membri în Consiliul de 
administrație al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu 

14 HOTĂRÂREA privind constatarea 
pierderii calității de membru al 
Autorității Teritoriale de Ordine  
Publică Hunedoara de către domnul 
Lazăr Ioan și validarea domnului Lazăr 
Gheorghe 

15 HOTĂRÂREA privind modificarea 
Metodologiei de atribuire a spaţiilor 
destinate închirierii în clădirile şi 
platformele expoziţionale realizate prin 
Proiectul „Parc de Afaceri Simeria”, 
prevăzută în anexa nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.191/2015 privind stabilirea unor măsuri 
pentru funcţionarea Parcului de Afaceri 
Simeria, cu modificările și completările 
ulterioare 

16 HOTĂRÂREA privind aprobarea unui 
program de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității PARCULUI 
INDUSTRIAL CĂLAN 

17 HOTĂRÂREA privind aprobarea încheierii 
Convenţiei de colaborare dintre Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara şi Consiliul Local al 
Comunei Pui 

33 HOTĂRÂREA privind încetarea 
înainte de termen a mandatului de 
consilier județean al domnului Ciodaru 
Iulian Dacian 

34 HOTĂRÂREA privind validarea  
mandatului de consilier județean al 
domnului Petruș Adrian 

35 HOTĂRÂREA privind încetarea 
înainte de termen a mandatului de 
consilier județean al domnului Hojda 
Ion 

36 HOTĂRÂREA privind validarea  
mandatului de consilier județean al 
domnului Socaci Andrei 



 
40 HOTĂRÂREA privind solicitarea de 

transmitere a dreptului de administrare 
de la Ministerul Culturii și Identității 
Naționale la Consiliul Județean 
Hunedoara asupra unor monumente 
istorice înscrise în Lista patrimoniului 
mondial UNESCO 

41 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
transmiterii temporare către Consiliul Local 
al Comunei Râu de Mori a dreptului de 
administrare asupra drumului județean DJ 
685, pe sectorul: km 7+858 Clopotiva - km 
16+671 zona Rîu Mare şi asupra drumului 
județean DJ 686 D, pe sectorul:  km 0+000 
Râu Mare -  km 1+055 Brazi 

52 
 

HOTĂRÂREA privind repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a cotelor 
din impozitul pe venit estimat a fi 
încasat la bugetul de stat în anul 2018, 
precum și repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2019 

55 
 

HOTĂRÂREA privind aprobarea unui 
protocol de cooperare pentru punerea în 
valoare a cetăților dacice din Munții 
Orăștiei – monumente înscrise în Lista 
patrimoniului mondial UNESCO 

61 
 

HOTĂRÂREA privind repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a sumei 
corespunzătoare cotei de 7,5% din 
impozitul pe venit estimat a se încasa 
la bugetul de stat în anul 2019, în 
limita sumei de 28.492 mii lei, 
reprezentând fond la dispoziția 
consiliului județean pe anul 2019 

62 
 

HOTĂRÂREA privind repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale și 
sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe 
venit  pentru echilibrarea bugetelor locale, 
estimate pentru anii 2020 – 2022 (20%) 

67 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 

68 HOTĂRÂREA privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Consiliul administrativ al 
Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu Petroşani 

70 HOTĂRÂREA privind modificarea 
încadrării drumului de interes județean 
DJ 705G:DN7-Romos-Romoșel, km. 
0+000 – km.12+290 în drum de interes 
comunal cu indicativul DC48B: DN7 – 
Romos-Romoșel, km. 0+000 – 
km.12+290 și aprobarea trecerii 
acestuia din proprietatea publică a 
Județului Hunedoara în proprietatea 
publică a Comunei Romos 

71 HOTĂRÂREA privind aprobarea asocierii 
Consiliului Județean Hunedoara cu 
Asociația Absolvenților, Părinților și 
Angajaților Colegiului Național de 
Informatică Traian Lalescu  (Asociația 
APAC) din Hunedoara, în vederea 
finanțării și realizării în comun a unei 
acțiuni de interes public județean 

 Declarație de apartenență politică a 
domnului consilier județean Petruș 
Adrian 

 Declarație de apartenență politică a 
domnului consilier județean Socaci Andrei 

 Rapoarte de activitate ale consilierilor 
județeni pe anul 2018 

 Rapoarte de activitate ale comisiilor de 
specialitate ale consiliului județean pe anul 
2018 

 Adresa nr.16659/2019 a Primăriei 
Municipiului Hunedoara - Declarație de 
apartenență politică a doamnei Băloiu 
Maria – consilier local 
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