ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTARÂRE
privind aprobarea bugetului propriu al
judeţului Hunedoara pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020 - 2022
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere expunerea de motive nr.5949/11.04.2019 la proiectul de hotărâre
inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea Flaviu;
Văzând adresa nr.HDG _ STZ 5538/2019 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 2019 nr.50/2019;
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 2019, stabilit în
sumă de 278.746,00 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 283.042,73 mii lei la
partea de cheltuieli, cu un deficit în sumă de 4.296,73 mii lei acoperit din excedentul
anului precedent şi estimările pe anii 2020 – 2022 conform anexelor nr. 1 – 45 la
prezenta hotărâre.
Art.2 - Se aprobă programul de investiţii pe anul 2019, cu finanţare din bugetul
propriu al judeţului Hunedoara, conform anexelor nr.46 – 62 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.63 la prezenta
hotărâre.
Art.4 - Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2019 în sumă de 99,80 mii lei
mii lei , conform anexei nr.64 la prezenta hotărâre.
Art.5 - Anexele nr.1 – 64 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 ________________ 2019

AVIZAT:
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Daniel Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr.5949/11.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, se impune elaborarea şi aprobarea bugetului
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019 şi estimări pe anii 2020 – 2022, cu
respectarea dispoziţiilor referitoare la bugetele locale, cuprinse în Legea bugetului de stat
pe anul 2019 nr.50/2019.
Prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019, i-au fost alocate bugetului
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019 :
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor, în sumă de 17.774,00 mii lei, din care, pentru :
- „ Programul pentru școli al României “ suma de 6.197,00 mii lei;
- drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează
învățământul special , suma de 1.806,00 mii lei ;
- bunuri si servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special şi
a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională din invatamantul special suma
de 1.344,00 mii lei;
- finanțarea culturii și cultelor suma de 8.090,00 mii lei
- cămine pentru persoane vârstnice, suma de 49,00 mii lei;
- alte sume 288,00 mii lei;
- cote defalcate din impozitul pe venit ( cod 04.02.1 ) suma de 51.903 ,00 mii lei;
- sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetului județului ( cod
04.02.04 ) - suma de 41.136,00 mii lei ;
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ( cod 11.02.06 )
112.707,00 mii lei;
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu dizabilități comunică alocarea
bugetului propriu al Judeţului Hunedoara suma de 2.469,00 mii lei, pentru acordarea
drepturilor acordate persoanelor cu handicap .
Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Baia de Criş estimează subvenţiile din
bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale în sumă de
1.049,00 mii lei.
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin adresa nr.175402/04.04.2019,
anexată alăturat, comunică alocarea sumei de 690,00 mii lei la indicatorul 42.02.73 „
Subvenții pentru realizarea activității de colectare , transport, depozitare și neutralizare a
deșeurilor de origine animală ” pentru activitatea de neutralizare a subproduselor de
origine animală care nu sunt destinate consumului uman, conform Ordonanței nr.24/2016
privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine
animală care nu sunt destinate consumului uman .

Veniturile şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare
aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.
Bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019 este stabilit la partea de venituri
în sumă de 278.746,00 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 283.042,73 mii lei cu un
deficit în sumă de 4.296,73 mii lei.
La partea de venituri :
Total venituri

MII LEI
278.746,00 mii lei

1. Venituri curente :
din care:
-Cote defalcate din impozitul pe venit
-Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
-Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeţelor
-Sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale
- Sume defalcate din TVA pentru
drumuri județene și comunale
-Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea
de activităţi

241.088 ,00 mii lei

2. Subvenţii
- Finanţarea drepturilor acordate persoanelor
cu handicap
- Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea
unităţilor de asistenţă medico – sociale
- Subvenții pentru realizarea activității de colectare ,
transport, depozitare și neutralizare a
deșeurilor de origine animală
- Finanțarea programului Național de Dezvoltare Locală
- Programe de dezvoltare FEDR
La partea de cheltuieli
Total cheltuieli din care:
-Servicii publice generale
-Apărare, ordine publică, siguranţă
naţională
-Cheltuieli social-culturale
-Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe,
mediu şi ape
-Acţiuni economice

51.903,00 mii lei
41.136,00 mii lei
17.774,00 mii lei
112.707,00 mii lei
15.968,00 mii lei
1.600 ,00 mii lei
37.658,00 mii lei
2.469,00 mii lei
1.049,00 mii lei
690,00 mii lei
21.280,00 mii lei
12.170,00 mii lei
mii lei
283.042,73 mii lei
58.489,18 mii lei
303,00 mii lei
143.853,00 mii lei
12.077,00 mii lei
68.320,55 mii lei

Veniturile bugetului sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile sunt
structurate pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate şi paragrafe,
după caz. Bugetele astfel structurate se aprobă şi pe secţiunea de funcţionare, respectiv
dezvoltare. Cheltuielile prevăzute în capitole au destinaţie precisă şi limitată.
Cheltuielile prevăzute în buget reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.
Angajarea şi efectuarea cheltuielilor se prevăd în cadrul limitelor aprobate, iar modificările
limitelor de cheltuieli se vor efectua în baza prevederilor legale.
Alocarea sumelor la partea de cheltuieli a bugetului propriu al judeţului Hunedoara
se propune astfel:
La capitolul 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” se repartizează suma
de 40.100,18 mii lei, din care:
- la Titlul I „ Cheltuieli de personal ” suma de 23.500,00 mii lei
Compartimentul Salarizare, resurse umane, prin referatul nr.5548/05.04.2019
privind necesitatea şi oportunitatea alocării de fonduri, anexat prezentei, comunică fondul
total de salarii necesar anului 2019 pentru aparatul de specialitate, pentru un număr
maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019, indemnizaţiile
consilierilor judeţeni, indemnizaţiile pentru membrii comisiilor ATOP precum şi fondurile
necesare pentru plata contribuţiilor aferente acestora.
La Titlul XI “ Alte cheltuieli “ articol 59.40 “Sume aferente persoanelor cu handicap
neîncadrate “ se alocă suma de 200,00 mii lei.
- La Titlul II „ Bunuri și servicii “ suma de 11.000,00 mii lei pentru plata cheltuielilor
cu energie electrică, termică, apă, salubritate, telefonie, internet, în baza
contractelor încheiate cu furnizorii de utilităţi, şi pentru asigurarea altor materiale şi
servicii pentru întreţinere şi funcţionare.
Prin referatul nr. 5487/2019, anexat prezentei, Serviciul juridic–contencios și relaţii
cu consiliile locale solicită alocarea de fonduri pentru plata unor despăgubiri civile în
urma unor hotărâri pronunţate de instanţa de judecată şi rămase definitive, în sumă de
1.200,00 mii lei, la Titlul XI “ Alte cheltuieli “ articol 59.17 “ Despăgubiri civile “.
Pentru finanţarea cheltuielilor cu deplasările în ţară şi în străinătate, publicitate,
diverse acţiuni şi colocvii la care Consiliul Judeţean Hunedoara urmează să participe în
anul 2019, s-a avut în vedere referatul nr.5330/03.04.2019 al Serviciului Relaţii Externe,
Asocieri și Comunicare Interinstituțională, anexat prezentei.
În vederea asocierii pentru realizarea unor acțiuni de interes județean se alocă
suma de 250,00 mii lei.
Pentru acordarea unor diplome de excelență în cursul anului 2019, se propune
alocarea sumei de 250,00 mii lei la Titlul XI “ Alte cheltuieli “ articol 59.22 “ Acțiuni cu
caracter științific și social – cultural “.
Pentru achitarea cotizațiilor către organismele la care Unitatea administrativ –
teritorială Județul Hunedoara are calitatea de membru se propune alocarea sumei de
98,18 mii lei, la Titlul VII “ Alte transferuri “.
Suma de 690,00 mii lei se alocă la capitolul 51.02 “ Autorități publice și acțiuni
externe ” Titlul II “ Bunuri si servicii “ articolul 20.01.30 “ Alte bunuri și servicii pentru
întreținere și funcționare “ în vederea contractării unor servicii , pentru activitatea de
neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman,
conform Ordonanței nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de
neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.
.
La Titlul XIII „ Active nefinanciare “ este prevăzută suma de 2.912,00 mii lei, din
care:
- suma de 1.600,00 mii lei pentru achiziția unui autocar;

-

suma de 300,00 mii lei pentru achiziția unui microbus;
suma de 20,00 mii lei pentru achiziția unei remorci;
suma de 180,00 mii lei pentru achiziția a 2 autoturisme ;
suma de 160,00 mii lei pentru studiu de oportunitate pentru fundamentarea și
stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de transport public
județean de persoane prin curse regulate, pe traseele județene;
- suma de 80,00 mii lei pentru elaborarea unui studiu de trafic privind cerințele de
mobilitate ale colectivităților locale și identificarea și evaluarea fluxului de călători,
în cadrul serviciului public de transport județean de transport prin curse regulate ;
- suma de 22,00 mii lei pentru documentație topografică - masurători topografice a
zonelor de cântărire ;
- suma de 60,00 mii lei pentru documentații topo – cadastrale în vederea înscrierii în
cadastru și cartea funciară a dreptului de proprietate al județului Hunedoara asupra
unor obiective de interes județean;
- suma de 12,00 mii lei pentru costuri etapa II aferente documentației “ Studiu de
calitate a aerului din județul Hunedoara și acordarea de asistență tehnică pe toată
durata de elaborare a Planului de menținere a calității aerului pentru județul
Hunedoara “ ;
- suma de 70,00 mii lei pentru studii , DALI și avize la obiectivul de investiții “
Modernizare Galeriile de Artă “ ;
- suma de 408,00 mii lei pentru achiziționarea unui incinerator mobil pentru deșeuri
animale, conform Ordonanței nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea
activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate
consumului uman .
La capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” se repartizează suma de
13.389,00 mii lei, din care:
- Bunuri și servicii , suma de 700,00 mii lei ;
- Fondul de rezervă la dispoziţia autorităţior locale, suma de 500,00 mii lei;
- Transferuri către instituţii publice, suma de 8.914,00 mii lei;
- Alte transferuri , suma de 3.275,00 mii lei;
Cheltuielile acestui capitol cuprind: fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
autorităţilor locale, în sumă de 500,00 mii lei, transferurile către instituţii publice astfel:
Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor, suma de 2.664,00 mii lei,
Serviciul Public Judeţean Salvamont, suma de 3.500,00 mii lei , Agenţia de Dezvoltare
Economico – Socială a Judeţului Hunedoara, suma de 2.750,00 pentru secțiunea de
funcționare .
Pentru proiectul ” Implementarea unei solutii de e – guvernare la nivelul unor unităţi
administrativ – teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – zona 4” se aprobă
credite bugetare în sumă de 544,00 mii lei pentru mentenanță programe.
Pentru proiectul ” Implementarea unei solutii de e – guvernare la nivelul unor unităţi
administrativ – teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – zona 1” se aprobă
credite bugetare în sumă de 142,00 mii lei, necesare pentru mentenanță programe,
conform referatului nr.5711/09.04.2019, anexat alăturat, al responsabilului derulare
contracte subsecvente de servicii.
Se alocă suma de 3.260,00 mii lei reprezentând cotizaţia pe anul 2019 la Asociaţia
de dezvoltare intercomunitară “ Serviciul Judeţean pentru Ocrotirea Animalelor fără
Stăpân” la Titlul VII “ Alte transferuri “ articol 55.01.42 “ Transferuri din bugetul local
către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară”. Se alocă suma de 15,00 mii lei

reprezentand cotizaţia anuală la Asociaţia Producătorilor de Produse tradiţionale şi
Ecologice Hunedoara .
La capitolul 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi” se
repartizează suma de 5.000,00 mii lei, şi reprezintă dobânzi aferente datoriei publice
interne.
La capitolul 60.02 „Apărare” se repartizează suma de 298,00 mii lei din care:
- pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii ale Centrului Militar Județean suma de
275,00 mii lei .
- pentru cheltuieli de capital suma de 23,00 mii lei pentru documentații și avize la
obiectivul de investiții “ Construcție nouă pe amplasamentul pavilioanelor C, D și E
în cadrul Centrului Militar Județean ” din care:
- documentație pentru obținerea autorizației de demolare suma de 6,20 mii lei ;
- elaborare studiu de fezabilitate suma de 9,60 mii lei ;
- documentație topo-cadastrală suma de 1,00 mii lei ;
- taxe, avize și acorduri suma de 1,20 mii lei ;
- achiziția a 2 dulapuri metalice compartimentate în sumă de 5,00 mii lei;
La capitolul 61.02 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” se alocă suma de
5,00 mii lei la articolul 55.01.18 “ Alte transferuri curente interne “ pentru achitarea
cotizaţiei anuale la Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică.
La capitolul 65.02 „Învăţământ” se repartizează suma de 10.574,00 mii lei.
Instituţiilor de învăţământ special aflate în finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara se
repartizează suma de 4.218,50 lei astfel:
- la Titlul I „ Cheltuieli de personal ” suma de 40,00 mii lei ;
- la Titlul II “ Bunuri si servicii “ suma de 2.052,00 mii lei;
- la Titlul VI “ Transferuri între unități ale administrației publice “ articol 51.01.60
“ Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățămînt special organizate
în cadrul unităților de învățămînt de masă „ suma de 1.307,00 mii lei;
- la Titlul IX „ Asistenţă socială ”, suma de 310,00 mii lei;
- la Titlul XI „ Alte cheltuieli ” suma de 467,50 mii lei ;
- la Titlul XIII „ Active nefinanciare” suma de 42,00 mii lei.
Pentru finanţarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru
școli al României, se aproba suma de 6.197,00 mii lei.
Se alocă suma de 158,50 mii lei în vederea asocierii cu Inspectoratul Școlar al
județului Hunedoara pentru asigurarea cheltuielilor materiale necesare pentru buna
desfăşurare a unor concursuri şi olimpiade şcolare județene.
La capitolul 66.02 „Sănătate” se repartizează suma de 14.237,00 mii lei, din care:
Secţiunea de funcţionare:
-Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, suma de 7.799,00 mii lei;
- Alte transferuri , suma de 2.398,00 mii lei;
Secţiunea de dezvoltare:
- Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, suma de 4.000,00 mii lei;
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014 – 2020, suma de 40,00 mii lei ;
Prin adresa nr.9213/2019, anexată prezentei, managerul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Deva solicită suma de 5.000,00 mii lei pentru secţiunea de funcţionare și suma
de 2.000,00 mii lei pentru documentații și dotări la Spitalul Județean de Urgență Deva .
Prin adresa nr.1748/2019, anexată prezentei, managerul Sanatoriului de
Pneumoftiziologie Geoagiu solicită suma de 2.000,00 mii lei din care 1.000,00 mii lei
pentru cheltuieli de funcţionare şi suma de 1.000,00 mii lei pentru obiectivul de investiții

“ Reparații capitale la Complex medical, morga, spălătorie și capelă „.
Prin adresa nr.378/2019, managerul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad se
alocă suma de 750,00 mii lei pentru cheltuieli de funcţionare și 1.000,00 mii lei
dezvoltare
Suma de 98,00 mii lei reprezintă transfer din bugetul local către Asociaţia de
dezvoltare intercomunitară ADIVEST reprezentând cotizaţie pe anul 2019.
Suma de 2.300,00 mii lei la capitolul 66.02 “Sănătate“ paragraf 66.02.50.50 “Alte
instituţii şi acţiuni sanitare“ Titlul VII “Alte transferuri” articol 55.01.18 “Alte transferuri
curente interne“ contribuţia la Asociaţia “ Salvital “ Hunedoara pe anul 2019.
Unitatea de Asistenţă Medico–Socială Baia de Criş estimează subvenţia de la
Autoritatea de Sănătate Publică reprezentând “Subvenţii din bugetul de stat pentru
finanţarea unităţilor de asistenţă medico–sociale”, în sumă de 1.049,00 mii lei sumă
aferentă plăţii drepturilor salariale a personalului medical angajat în această unitate, şi
pentru plata unor bunuri şi servicii, conform legii.
Prin referatul nr.5582/08.04.2019, anexat alăturat, Serviciul monitorizarea și
implementarea finanțărilor nerambursabile pentru dezvoltare regională , solicită alocarea
sumei de 40,00 mii lei , astfel:
- pentru obiectivul de investiții “ Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim
ambulatoriu pentru populația județului Hunedoara “ suma de 20,00 mii lei;
- pentru obiectivul de investiții “ Îmbunătățirea accesului populației din județul
Hunedoara la servicii medicale de urgență “ suma de 20,00 mii lei ;
La capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” se repartizează suma de 48.958
,00 mii lei, din care:
Secţiunea de funcţionare:
- Bunuri şi servicii , suma de 200,00 mii lei;
-Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, suma de 24.799 ,00 mii lei;
- Alte cheltuieli, suma de 12.590,00 mii lei;
- Alte transferuri, suma de 25,00 mii lei;
Secţiunea de dezvoltare:
- Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, suma de 501,00 mii lei;
- Alte transferuri, suma de 625,00 mii lei;
- Cheltuieli de capital, suma de 10.218,00 mii lei.
În baza Anexei nr. 8 la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019, numărul
maxim de posturi finanţat pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult pe anul
2019, aferent judeţului Hunedoara, este de 347 posturi. Pentru plata drepturilor salariale a
personalului neclerical se propune repartizarea sumei de 8.090,00 mii lei, în cadrul titlului
“ Alte cheltuieli ”.
Transferurile între unităţi ale administraţiei publice sunt destinate asigurării bunei
funcţionări a următoarelor instituţii publice aflate în finanţarea Consiliului Judeţean
Hunedoara: Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara – Deva, suma de 7.350,00
mii lei, Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, suma de 4.000,00 mii lei,
Teatrul Dramatic “I D Sârbu” Petroşani, suma de 5.100,00 mii lei, Teatrul de Artă Deva,
suma de 3.250,00 mii lei, Biblioteca Judeţeană “Ovid Densuşianu”, suma de 4.100,00 mii
lei, Serviciului de Administrare a Monumentelor suma de 1.500,00 mii lei.
Pentru acordarea unor finanţări nerambursabile persoanelor fizice
autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop
lucrativ şi unităţilor de cult din judeţul Hunedoara se alocă suma de 4.500,00 astfel:
sport, suma de 1.000,00 mii lei; cultură, suma de 400,00 mii lei, susţinerea cultelor, suma
de 2.700 00 mii lei, pentru activitatea de tineret suma de 400,00 mii lei.

Pentru plata cotizației pe anul 2019 la Asociația „ Patrimonium Orăștie “ unde
Consiliul Județean este membru, se alocă suma de 25,00 mii lei.
În vederea asocierii pentru realizarea unor acțiuni de interes județean se alocă
suma de 200,00 mii lei.
La Titlul VII “ Alte transferuri “ suma de 625,00 mii lei pentru obiectivul de investiții
” Reabilitare şi modernizare Casa de Cultură „ Alexandru Grozuță “ transformarea
acesteia în Centru Cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor , în municipiul
Orăştie ”.
La cheltuieli de capital se alocă suma de 10.218,00 mii lei , astfel:
a) pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii ” Baza sportivă – Băcia,
judeţul Hunedoara – etapa I – obiectul I ” suma de 5 ,00 mii lei din care :
- dirigenţie de şantier 5,00 mii lei
b ) pentru obiectivul de investiții “ Intervenții și reparații la Teatrul de Artă Deva –
Sala de Protocol „ suma de 6,00 mii lei din care pentru :
- DALI și documentație pentru obținere avize și acorduri suma de 5,00 mii lei
- Taxe, avize și acorduri 1,00 mii lei
c) suma de 85, 00 mii lei pentru obiectivul de investiții “ Imobil anexă la Teatrul de
Artă Deva din care, pentru :
- studiu geotehnic suma de 5,00 mii lei ;
- studiu topografic suma de 5,00 mii lei ;
- documentație topo – cadastrală suma de 5,00 mii lei ;
- studiu de fezabilitate + DTAC suma de 65,00 mii lei ;
- taxe, acorduri, avize suma de 5,00 mii lei ;
d ) pentru obiectivul de investiții “ Restaurare Castel Nopcsa , sat Săcel ,
com.Sântămăria Orlea “ suma de 9.482,00 mii lei , din care :
- suma de 117,10 mii lei pentru asistență tehnică ;
- suma de 15,60 mii lei pentru expertiză tehnică și studiu geotehnic ;
- suma de 107,50 mii lei pentru taxe și avize ;
- suma de 9.241,80 mii lei pentru construcții – montaj;
e) pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare Casa de Cultură , Municipiul Hunedoara,
județul Hunedoara „ etapa II, suma de 139,00 mii lei din care :
- suma de 11,90 mii lei pentru expertiză tehnică ;
- suma de 11,90 mii lei pentru audit energetic ;
- suma de 115,20 mii lei pentru DALI și documentații avize;
f) pentru elaborararea documentației “Servicii de evaluare a construcțiilor și a
terenurilor aferente monumentului istoric Sarmizegetusa Regia - Grădiștea de Munte “
suma de 113,00 mii lei;
g) pentru obiectivul de investiții “ Sit arheologic Sarmizegetusa Regia Punct dealul
Grădiștii – restaurare și punere în valoare ” suma de 245,00 mii lei din care:
- suma de 102,00 mii lei pentru DALI ;
- suma de 29,00 mii lei pentru scanare LIDAR ;
- suma de 45,00 mii lei pentru intervenții preliminare în sit;
- suma de 5,00 mii lei pentru teste de laborator ;
- suma de 60,00 mii lei pentru proiect tehnic ;
- suma de 4,00 mii lei pentru taxe și avize ;
h) pentru studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ Reabilitarea
complexului sportiv Michael Klein, municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara, ” suma de
143,00 mii lei ;

La capitolul 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială” se repartizează suma de
70.084,00 mii lei, din care:
Secţiunea de funcţionare:
- Cheltuieli de personal, suma de 48.345,00 mii lei;
- Bunuri şi servicii, suma de 10.213,80 mii lei;
- Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, suma de 2.671,00 mii lei;
- Asistenţă socială, suma de 3.027,00 mii lei;
- Alte cheltuieli, suma de 1.744,00 mii lei;
Secţiunea de dezvoltare:
- Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, suma de 15,00 mii lei;
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014 – 2020, suma de 567,00 mii lei ;
- Cheltuieli de capital 3.501,20 mii lei;
Transferurile între unităţi ale administraţiei publice reprezintă “Transferuri din
bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico sociale”, în sumă de 2.686,00 mii lei pentru Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Baia
de Criş. Suma de 67.398,00 mii lei alocată Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Hunedoara se repartizează astfel: pentru “ Susţinerea sistemului de
protecţie a copilului”, suma de 27.785,47 mii lei ,pentru „Asistenţa socială în caz de boli şi
invalidităţi” suma de 37.023,53 mii lei şi provin din: sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor în suma de
49,00 mii lei, subvenţii de la bugetul de stat pentru finantarea drepturilor persoanelor cu
handicap în sumă de 2.469,00 mii lei, sume alocate din bugetul propriu al Judetului
Hunedoara in suma de 64.325,00 mii lei și sume alocate de la Bugetul de stat și Uniunea
europeană pentru finanțarea proiectelor prin Programul Operațional Capital Uman realizat
prin Fondul Social European ( FSE ) în cuantum de 555,00 mii lei.
La capitolul 74.02 „ Protecţia mediului ”, se repartizează suma de 12.077,00 mii lei,
astfel:
- La Titlul II „ Bunuri și servicii “ suma de 100,00 mii lei pentru servicii de monitorizare a
CMID Bârcea Mare și a depozitelor neconforme ( Aninoasa , Lupeni, Petrila, Călan, Uroi –
Rapoltu Mare , Hunedoara, Hațeg, Orăștie , Deva )
- La Titlul VII “ Alte transferuri “ suma de 2.138,00 mii lei , din care :
- pentru fazarea ” Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor
de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată din Județul Hunedoara în perioada 2014-2020 Program Operațional sectorial
de Mediu – SC Apa Prod Deva ”, suma de 2,00 mii lei .
- pentru cofinanțarea proiectului „ Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Hunedoara (Valea Jiului )” suma de 593,00 mii lei;
- pentru cofinanțarea proiectului “ Modernizare infrastructură apă și apă uzată Valea
Jiului – Pas Vulcan “ suma de 1.543,00 mii lei ;
-La cheltuieli de capital suma de 7.548,00 mii lei din care :
pentru obiectivul de investiții “ Desființare platformă de stocare temporară a
deșeurilor din Municipiul Petroșani “ suma de 515,00 mii lei astfel :
suma de 3,60 mii lei pentru întocmire documentații pentru obținerea avizelor
de la APM Hunedoara și ABA Jiu ;
suma de 3,00 mii lei întocmire P.A.D. (D.T.A.D.);
suma de 2,00 mii lei pentru verificarea tehnică de calitate a proiectului și a
detaliilor de execuție ;
suma de 5,00 mii lei pentru asistență tehnică din partea proiectantului ;

suma de 11,00 mii lei pentru întocmire proiect tehnic ;
suma de 471,60 mii lei pentru execuție lucrări ;
suma de 9,60 mii lei pentru dirigenție de șantier ;
suma de 3,00 mii lei pentru taxe I.S.C.
suma de 1,20 mii lei pentru taxe și avize pentru autorizație de construire /
desființare ;
suma de 3,00 mii lei analize ape subterane;
suma de 2,00 mii lei pentru cota CSC ;
- pentru obiectivul de investiții “ Construire sistem de management integrat al
deșeurilor din activitatea de construcții și demolări generate de populația Județului
Hunedoara suma de 5.550,00 mii lei , din care :
suma de 5.500,00 mii lei lucrări construcții montaj ;
suma de 50,00 mii lei dirigenție șantier ;
- pentru documentații “ Elaborare Bilanț de mediu nivel I și Bilanț de mediu nivel II
pentru depozitul de deșeuri neconforme Uricani “ suma de 14,00 mii lei , din care :
suma de 5,60 mii lei pentru “ Elaborare Bilanț de mediu nivel I pentru
depozitul de deșeuri neconforme Uricani ’’;
suma de 8,40 mii lei “ Elaborare Bilanț de mediu nivel II pentru depozitul de
deșeuri neconforme Uricani ’’;
- pentru pregătirea “ Aplicației de Finanțare complementară și care contribuie la
sustenabilitatea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Hunedoara
inclusiv închiderea depozitelor neconforme Vulcan și Uricani “ suma de 1.350,00 mii lei ;
- pentru dotarea depozitului de deșeuri conform CMID Bârcea Mare cu echipament de
monitorizare radiologică suma de 119,00 mii lei ;
- la capitolul 74.02 „ Protecţia mediului “ subcapitol 74.02.05 “Salubritate şi gestiunea
deşeurilor “ paragraf 74.02.05.02 “ Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor “Titlul VII
“ Alte transferuri “ articol 55.01.42 “ Transferuri din bugetul local către asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară” se alocă suma de 832,00 mii lei reprezentând cotizaţia pe
anul 2019 la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară “Sistem Integrat de Gestionare a
Deşeurilor din Judeţul Hunedoara” ;
la capitolul 74.02 „ Protecţia mediului “ subcapitol 74.02.06 “ Canalizarea şi
tratarea apelor reziduale “ Titlul VII “ Alte transferuri “ articol 55.01.42 “ Transferuri din
bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară” se alocă suma de 409,00
mii lei reprezentând cotizaţia pe anul 2019 la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară “
Aqua Prest Hunedoara “ și suma de 50,00 mii lei la Asociaţia de dezvoltare
intercomunitară “ Apa Valea Jiului “ .
- la capitolul 74.02 „ Protecţia mediului “ subcapitol 74.02.05 “ Salubritate şi
gestiunea deşeurilor “ paragraf 74.02.05.02 “ Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
” Titlul XII “ Rambursari de credite “ articol 81.04 “ Rambursarea împrumuturilor
contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE “ se alocă suma de 1.000,00 mii
lei;
La capitolul 80.02 „ Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă ” se
aprobă credite bugetare în sumă de 1.712,35 mii lei astfel :
- pentru plata unor cotizaţiei pe anul 2019 la Asociaţia de dezvoltare ADR V VEST la
care Consiliul Județean Hunedoara este membru se alocă suma de 1.270,00 mii
lei;
- la titlul II “ Bunuri și servicii “ aliniat 20.02 “ Reparații curente “ suma 442,35 mii lei
din sume alocate din Fondul de intervenție , pentre reparații, întreținere și aducere
la starea inițială a drumurilor județene afectate de calamități în anul 2018 .

care:

La capitolul 84.02 „Transporturi ” se repartizează suma de 66.098,50 mii lei, din

Secţiunea de funcţionare:
- Bunuri şi servicii - lucrări de întreținere drumuri și poduri județene suma de
22.240,00 mii lei ;
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014 – 2020, suma de 11.905,00 mii lei , din care :
- suma de 11.855,00 mii lei pentru proiectul „ Modernizare DJ 687, SântuhalmHunedoara-Călan, km 13 + 050 – 22 + 791 ” POR 2014 – 2020, Axa 6;
- suma de 50,00 mii lei pentru proiectul „ Modernizare Culoarul Trafic Mureș Nord:
DN 7 (Gelmar) - Geoagiu Băi – Bobalna - Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău –
Barsău –Șoimuș – Brănișca – Sarbi - DN 7 (Ilia) ” POR 2014 – 2020, Axa 6 ;
- Rambursări de credite interne, suma de 10.000,00 mii lei;
Secţiunea de dezvoltare:
- Alte transferuri, suma de 255,00 mii lei;
- Cheltuieli de capital, suma de 21.698,50 mii lei;
Cheltuielile de capital în sumă de 21.698,50 mii lei vizează realizarea următoarelor
obiective de investiţii:
- suma de 110,00 mii lei, pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 666: DN 66
(Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000 ”, din care:
- execuție lucrări suma de 104,40 mii lei ;
- suma de 5,60 mii lei pentru plata dirigenției de șantier ;
- suma de 2,60 mii lei pentru obiectivul de investitii „Protecția conductei de transport
gaze naturale Dn 500 Hațeg-Paroșeni-Turcinești (6 zone), afectată de lucrarea
Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor)-Dealu Babii-Vulcan, km 5+010-10+000”, din care:
- suma de 2,00 mii lei pentru plata dirigenției de șantier;
- suma de 16.907,40 mii lei pentru obiectivul de investitii „ Modernizare DJ 709F: DN 7ACabana Rusu-Masivul Parâng, km 6 + 600 -10 + 325 ”, lucrări de construcții montaj;
- suma de 558,70 mii lei pentru obiectivul de investiții “ Refacere DJ 705A: DN7
(Orăștie) – Orăștioara de Sus – Costești – Grădiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia,
km 19 + 465 – km 37 + 370 “ ca urmare a calamităților naturale din anul 2018, astfel:
- studio topografic suma de 2,40 mii lei ;
- studio geotehnic suma de 13,10 mii lei ;
- DALI si documentații support pentru avize și acorduri suma de 14,10 mii lei ;
- avize si acorduri suma de 6,00 mii lei ;
- dirigentie de santier suma de 2,60 mii lei ;
- suma de 520,50 mii lei pentru executie lucrări ;
- suma de 166,00 mii lei pentru obiectivul de investiții “ Consolidare versant la km. 36 +
600 pe DJ 705 A: Orăștie – Costesti – Grădiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia ” –
DALI și documentații pentru obținere avize, taxe și avize.
- suma de 3.029,00 mii lei pentru obiectivul de investiții “Reabilitare drumuri județene
pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural
al Județului Hunedoara ” din care:
- suma de 22, 00 mii lei proiect autorizare construire;
- suma de 2.853,00 mii lei proiect tehnic și D.D.E;
- suma de 94,00 mii lei verificare proiect;
- suma de 60,00 mii lei taxe și avize;

- suma de 32,20 mii lei pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 668A:
Streisângeorgiu (DJ 668)-Chitid-Boșorod-Luncani-Târsa-Costești (DJ 705A), km 12+41015+410 ”, din care:
- suma de 26,00 mii lei pentru elaborarea documentație de avizare a
lucrărilor de intervenție ( D. A. L.I. ) ;
- suma de 2,10 mii lei pentru studiul geotehnic ;
- suma de 1,10 mii lei pentru expertiză tehnică ;
- suma de 3,00 mii lei pentru documentatie topografică;
- suma de 38,50 mii lei pentru obiectivul de investiții “ Modernizare DJ 687 F Teliucu
superior – Govăjdia – Lelese ( tronson km 10 + 800 – km 13 + 410, tronson km 14 + 000
– km 14 + 600 , tronson 15 + 050 – km 15 + 500 ), din care :
- suma de 1,50 mii lei pentru expertiză tehnică ;
- suma de 2,00 mii lei pentru studiu geotehnic ;
- suma de 3,50 mii lei pentru documentație topografică ;
- suma de 31,50 mii lei pentru DALI , documentații și avize ;
- suma de 213,60 mii lei pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 762: Baia de
Criș - Bulzeștii de Sus – limită județ Alba, km 22 + 253 – 40 + 600 ”, din care:
- suma de 150,00 mii lei pentru elaborarea documentației pentru obținere
avize și acorduri și D.A.L.I.;
- suma de 23,00 mii lei pentru studiu topografic;
- suma de 14,00 mii lei pentru studiul geotehnic ;
- suma de 7,00 mii lei pentru expertiză tehnică ;
- suma de 14,60 mii lei pentru documentație topo-cadastrală;
- suma de 5,00 mii lei taxe și aviz ;
-- suma de 77,60 mii lei pentru obiectivul de investiții “ Modernizare DJ 741 : Crișcior –
Bucuresci – Almașu Mic de Munte, km 12 + 450 + 18 + 050 “ din care :
- suma de 6,50 mii lei pentru studio topografic;
- suma de 4,50 mii lei pentru studiu geotehnic;
- suma de 2,50 mii lei pentru expertiză tehnică;
- suma de 4,10 mii lei pentru documentație topo – cadastrală;
- suma de 56,00 mii lei pentru documentație pentru obținere avize și acorduri
și DALI;
- suma de 4,00 mii lei taxe și avize ;
- suma de 129,40 mii lei pentru obiectivul de investiții “ Modernizare DJ 672 C : Lim.
Jud. Gorj – Valea de Pești – DN 66A, km 40 + 776 – 50 + 309 “ din care :
- suma de 12,00 mii lei pentru studio topografic;
- suma de 7,60 mii lei pentru studiu geotehnic;
- suma de 3,80 mii lei pentru expertiză tehnică;
- suma de 7,00 mii lei pentru documentație topo – cadastrală;
- suma de 95,00 mii lei pentru documentație pentru obținere avize și acorduri
și DALI;
- suma de 4,00 mii lei taxe și avize;
- suma de 33,00 mii lei pentru obiectivul de investiții “ Modernizare DJ 667A : Ohaba de
sub Piatră – Nucșoara – Cabana Pietrele , km 14 + 050 – 16 + 800 “ din care :
- suma de 2,70 mii lei pentru studio topografic;
- suma de 1,90 mii lei pentru studiu geotehnic;
- suma de 1,00 mii lei pentru expertiză tehnică;
- suma de 23,40 mii lei pentru documentație pentru obținere avize și acorduri
și DALI;

- suma de 4,00 mii lei taxe și avize;
- suma de 28,30 mii lei pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 709 : Slătinioara
– Cabana Rusu – Masiv Parâng km 10+325 – km 12+ 600 “, din care:
- Suma de 2,30 mii lei pentru studiu topografic ;
- suma de 1,50 mii lei pentru studiu geotehnic ;
- suma de 0,80 mii lei pentru expertiza tehnică ;
- suma de 19,70 mii lei pentru DALI și documentație avize ;
- suma de 4,00 mii lei taxe si avize ;
- suma de 21,90 mii lei pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 705 D Bozes ( DJ
705 ) Băcâia – limita județ Alba – Stănija – Buceș , km 33+100 – 34+900 ” din care :
- suma de 1,30 mii lei pentru studiu geotehnic ;
- suma de 0,80 mii lei pentru expertiza tehnică ;
- suma de 1,80 mii lei pentru studiu topo și documentații topo - cadastrale ;
- suma de 15,00 mii lei pentru DALI și documentații avize ;
- suma de 3,00 mii lei pentru taxe si avize ;
- suma de 31,25 mii lei pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 742 A : Buceș –
Dupa piatră – Tarnița – limita județ Alba , km 0+000 ( intersecție DN74 )- 2+500 9
intersecție DJ 705 D ) “ din care:
- suma de 3,50 mii lei studiu geotehnic ;
- suma de 1,75 mii lei expertiză tehnică ;
- suma de 3,50 mii lei studiu topo și documentație topo - cadastrală ;
- suma de 17,50 mii lei pentru DALI și documentații avize ;
- suma de 5,00 mii lei pentru taxe și avize ;
- suma de 14,60 mii lei pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 707E Burjuc (DN
7) – Tisa ( DJ 107 A ) km 0 + 000 km 1 + 100 „ din care:
- suma de 1,10 mii lei studiu topo ;
- suma de 0,70 mii lei studiu geotehnic ;
- suma de 0,50 mii lei expertiza tehnică ;
- suma de 9,30 mii lei DALI și documentații avize ;
- suma de 3,00 mii lei taxe , avize ;
- suma de 33,10 mii lei pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 710 : DN 7 – Aurel
Vlaicu – Gelmar, km 2 + 100 – km 4 + 950 „ din care:
- suma de 3,00 mii lei studiu topo ;
- suma de 2,00 mii lei studiu geotehnic ;
- suma de 1,00 mii lei expertiza tehnică ;
- suma de 24,10 mii lei DALI și documentații avize ;
- suma de 3,00 mii lei taxe și avize ;
- suma de 32,80 mii lei pentru elaborare documentație tehnico – economică la obiectivul
de investiții „ Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN 7 ; km 383 + 630 cu DJ 700;
km 5 + 600 „ din care :
- suma de 29,80 mii lei pentru elaborare documentație ;
- suma de 3,00 mii lei pentru taxe si avize
- suma de 54,20 mii lei pentru elaborare documentație tehnico – economică și execuție la
obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 761 B Bârsău -Nojag – Vărmaga – Banpotoc – DJ
107A km 6 +140 – 10 + 650„ din care :
- suma de 5,00 mii lei studiu topo ;
- suma de 3,50 mii lei studiu geotehnic ;
- suma de 1,70 mii lei expertiza tehnică ;

- suma de 41,00 mii lei pentru DALI și documentație avize ;
- suma de 3,00 mii lei pentru taxe și avize ;
- suma de 33,00 mii lei pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Crișul Alb, pe
drumul județean DJ 742B: Blăjeni (DN 74)-Criș-DJ 762, km 7+796”, din care:
- studiu topografic 2,50 mii lei;
- studiu geotehnic 5,00 mii lei;
- studiu de fezabilitate și documentație pentru obținere avize și acorduri
suma de 22,50 mii lei ;
- suma de 3,00 mii lei pentru taxe și avize ;
- suma de 10,80 mii lei pentru obiectivul de investiții „ Lucrări de primă urgență, în
vederea restabilirii căii de comunicație DJ 686 Sântămaria Orlea – Râu de Mori – Suseni
– Cabana Râușor km 25 + 350 – km 25+ 850 , afectată de calamități, din care :
- suma de 6,00 mii lei întocmire DALI ;
- suma de 1,80 mii lei întocmire documentații obținere avize ;
- suma de 3,00 mii lei taxe și avize ;
- suma de 60,55 mii lei pentru elaborare documentație tehnico – economică la obiectivul
de investiții „ Modernizare DJ 706 B : Luncoiu de Jos – Stejărel – Luncșoara – Dumești Sîrbi ( DJ 706 ) , km 3+ 800 – 5 + 827 „ din care :
- suma de 57,55 mii lei pentru elaborare documentație ;
- suma de 3,00 mii lei pentru taxe și avize ;
- suma de 73,00 mii lei pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 687J Hunedoara –
Boș – Groș – Cerbăl – Socet – Feregi DJ 688, km 21+ 400 – km 24 + 900 și tronson 25 +
600 – km 27 + 400 ”, din care:
- suma de 7,00 mii lei pentru studiu topografic ;
- suma de 4,50 mii lei pentru studiu geotehnic ;
- suma de 4,50 mii lei documentație întabulare ;
- suma de 53,00 mii lei pentru DALI și documentație suport pentru obținere
avize și acorduri ;
- suma de 4,00 mii lei pentru taxe și avize ;
- suma de 7,00 mii lei pentru obiectivul de investiții “ Platforma de cântărire MACON „ din
care :
- suma de 6,00 mii lei pentru DALI și documentații pentru obținere avize;
- suma de 1,00 mii lei pentru taxe, avize ;
Se solicită alocarea sumei de 255,00 mii lei pentru obiectivul de investiții “ Linie verde
de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani
Green Line Valea Jiului “ la capitolul 84.02 “ Transporturi “ subcapitol 84.02.03 “
Transport rutier “ paragraf 84.02.03.02 “ Transport în comun “ la Titlul VII “ Alte transferuri
“ articol 55.01.13 “ Programe de dezvoltare “ conform acordului de asociere aprobat.
La capitolul 87.02 “Alte acţiuni economice”, se cuprinde suma de 509,70 mii lei
din care : 40,00 pentru plata unei cotizaţii şi pentru elaborare „Studiu de fezabilitate şi
proiect tehnic pentru subprogramul Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană
înaltă ” suma de 169,70 mii lei.
Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, Agenți Economici, Monitorizarea
Serviciilor de Utilități Publice, prin referatul nr.5523/05.04.2019, anexat alăturat, solicită
alocarea sumei de 300,00 mii lei pentru majorarea capitalului social la SC PARC
INDUSTRIAL CĂLAN S.R.L.
Prin Referatul privind necesitatea şi oportunitatea alocării de fonduri
nr.5899/11.04.2019, anexat alăturat, Direcția Tehnică și Investiții, a solicitat alocarea de
fonduri pentru obiectivele de investiţii aşa cum au fost prezentate la cheltuieli de capital.

Prin Referatul nr.5582/2019 privind necesitatea şi oportunitatea cuprinderii în
bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019 a cheltuielilor privind derularea de
proiecte finanţate/în curs de finanţare din fonduri pre şi post aderare, Serviciul
monitorizarea și implementarea finanțărilor nerambursabile pentru dezvoltare regională a
solicitat alocarea de fonduri în vederea derulării contractelor de finanţare POR 2014 –
2020, ISPA, pentru proiectele depuse sau în elaborare la nivelul Consiliului Judeţean
Hunedoara, aşa cum au fost prezentate la capitolele de cheltuieli.
În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019, adresei
Ministerului Finanţelor Publice – Cabinet ministru nr.462650/2019, adresei Administraţiei
judeţene a finanţelor publice Hunedoara nr. HDG_STZ 5338/20.03.2019, sumele estimate
a fi alocate bugetului propriu al judeţului pe anii 2020 – 2022 sunt:
Nr. Denumire indicator
crt
1.

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţelor – TOTAL , din care, pentru
finanţarea cheltuielilor cu :
- Susţinerea sistemului de protecţie a
copilului
- Susţinerea centrelor publice pentru
persoane adulte cu handicap

3.

Estimări
2022

40.188

40.230

40.270

9.595

9.595

9.595

12.796

12.796

12.796

- “ Programul pentru școli al României “

6.197

6.197

6.197

Drepturile copiilor cu cerințe
educaționale
speciale
care
frecventează învățământul special
- Bunuri și servicii pentru întreținerea
curentă a unităților de învățământ
special și a centrelor județene de
resurse și asistență educațională din
învățământul special

1.806

1.806

1.806

1.360

1.394

1.427

- Finanțarea culturii și cultelor
- Cămine pentru persoane vârstnice
- Alte sume
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale (cod 11.02.06) – 27 %
Sume alocate din cote defalcate de 18,5%
din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale (cod 04.02.04) – 27%

8.090
49
288

8.090
49
288

8.090
49
288

68.028

73.996

78.641

17.308

17.654

18.007

-

2.

- mii lei Estimări
Estimări
2020
2021

În bugetul creditelor interne pe anul 2019 se cuprinde suma de 99,80 mii lei în limita
creditelor interne accesate de Consiliul Judeţean Hunedoara din care:
- pentru Proiectului ” Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul
Hunedoara “ suma neutilizată din anii precedenți 72,62 mii lei,
- pentru obiective de investiții (drumuri județene) suma neutilizată din emitere
obligațiuni 27,18 mii lei
Faţă de cele relatate, a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre pe care îl
propunem dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean Hunedoara.

PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe
Nr.5968/12.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Bugetul propriu al Judeţului Hunedoara pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020 –
2022 s-a elaborat în conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare și cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul
2019 nr.50/2019, avându-se în vedere prognozele principalilor indicatori macroeconomici
şi sociali, politicile fiscale şi bugetare naţionale şi locale, prevederile acordurilor de
împrumuturi interne încheiate şi de garantare a împrumuturilor externe, politicile şi
strategiile locale, priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget, propunerile de
cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine, programele de dezvoltare
economico-socială în concordanţă cu dezvoltarea la nivel naţional, regional şi judeţean.
În conformitate cu prevederile art.41 şi ale art.45 din legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile pentru
investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice locale se cuprind
în proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al fiecărei unităţi
administrativ – teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi
în secţiunea de dezvoltare, ca anexă la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, se aprobă de
autorităţile deliberative. Pot fi cuprinse în programul de investiţii publice numai acele
obiective de investiţii pentru care sunt asigurate integral surse de finanţare prin proiectul
de buget multianual.
Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în
programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile
tehnico – economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi
oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate
potrivit dispoziţiilor legale.Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în
repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita
fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu această destinaţie, asigurând totodată
realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.
Veniturile şi cheltuielile sunt grupate în buget pe baza clasificaţiei bugetare aprobate,
pe formularele din “ Scrisoarea - cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de
elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020 – 2022,
precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale ” nr.465623/2018 și sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar
cheltuielile sunt structurate pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi
alineate şi paragrafe, după caz.

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019, i-au fost alocate bugetului
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019 :
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor, în sumă de 17.774,00 mii lei, din care, pentru :
- „ Programul pentru școli al României “ suma de 6.197,00 mii lei;
- drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează
învățământul special , suma de 1.806,00 mii lei ;
- bunuri si servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special şi
a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională din invatamantul special suma
de 1.344,00 mii lei;
- finanțarea culturii și cultelor suma de 8.090,00 mii lei
- cămine pentru persoane vârstnice, suma de 49,00 mii lei;
- alte sume 288,00 mii lei;
- cote defalcate din impozitul pe venit ( cod 04.02.1 ) suma de 51.903 ,00 mii lei;
- sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetului județului ( cod
04.02.04 ) - suma de 41.136,00 mii lei ;
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ( cod 11.02.06 )
112.707,00 mii lei;
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu dizabilități comunică alocarea
bugetului propriu al Judeţului Hunedoara suma de 2.469,00 mii lei, pentru acordarea
drepturilor acordate persoanelor cu handicap .
Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Baia de Criş estimează subvenţiile din
bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale în sumă de
1.049,00 mii lei.
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin adresa nr.175402/04.04.2019,
anexată alăturat, comunică alocarea sumei de 690,00 mii lei la indicatorul 42.02.73 „
Subvenții pentru realizarea activității de colectare , transport, depozitare și neutralizare a
deșeurilor de origine animală ” pentru activitatea de neutralizare a subproduselor de
origine animală care nu sunt destinate consumului uman, conform Ordonanței nr.24/2016
privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine
animală care nu sunt destinate consumului uman .
Cheltuielile bugetului local în sumă de 283.042,73 mii lei , așa cum sunt ele
propuse spre aprobare prin expunerea de motive , sunt repartizate astfel :
-Servicii publice generale
58.489,18 mii lei
-Apărare, ordine publică, siguranţă
naţională
303,00 mii lei
-Cheltuieli social-culturale
143.853,00 mii lei
-Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe,
mediu şi ape
12.077,00 mii lei
-Acţiuni economice
68.320,55 mii lei
Bugetele astfel structurate se aprobă şi pe secţiunea de funcţionare, respectiv
dezvoltare. Cheltuielile prevăzute în capitole au destinaţie precisă şi limitată.
Cheltuielile prevăzute în buget reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.
Angajarea şi efectuarea cheltuielilor se prevăd în cadrul limitelor aprobate, iar modificările
limitelor de cheltuieli se vor efectua în baza prevederilor legale.

În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019, adresei
Ministerului Finanţelor Publice – Cabinet ministru nr.462650/2019, adresei Administraţiei
judeţene a finanţelor publice Hunedoara nr. HDG_STZ 5338/20.03.2019, sumele estimate
a fi alocate bugetului propriu al judeţului pe anii 2020 – 2022 sunt:
- mii lei Estimări
Estimări
2020
2021

Nr. Denumire indicator
crt
1.

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţelor – TOTAL , din care, pentru
finanţarea cheltuielilor cu :
- Susţinerea sistemului de protecţie a
copilului
- Susţinerea centrelor publice pentru
persoane adulte cu handicap

40.188

40.230

40.270

9.595

9.595

9.595

12.796

12.796

12.796

- “ Programul pentru școli al României “

6.197

6.197

6.197

Drepturile copiilor cu cerințe
educaționale
speciale
care
frecventează învățământul special
- Bunuri și servicii pentru întreținerea
curentă a unităților de învățământ
special și a centrelor județene de
resurse și asistență educațională din
învățământul special

1.806

1.806

1.806

1.360

1.394

1.427

- Finanțarea culturii și cultelor
- Cămine pentru persoane vârstnice
- Alte sume
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale (cod 11.02.06) – 27 %
Sume alocate din cote defalcate de 18,5%
din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale (cod 04.02.04) – 27%

8.090
49
288

8.090
49
288

8.090
49
288

68.028

73.996

78.641

17.308

17.654

18.007

-

2.
3.

Estimări
2022

Director executiv,
Daniela Ioana Dan

Director executiv D.A.P.L.,
Adina Prodan - Dubeștean

Serviciul Buget, Financiar
Contabilitate
Meda Mariana

