
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.            /2022 
privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2022, 

virărilor de credite bugetare în cadrul  bugetului propriu al Județului Hunedoara 
precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.18771/28.09.2022 la proiectul de hotărâre  

inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu;    
Văzând: 
- Adresa nr.4425/13.09.2022 a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale - 

Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor  Persoanelor cu Dizabilități ; 
- Adresa nr. 23256/22.09.2022 a S.C.Apa Serv Valea Jiului Petroșani ; 
- Referatul nr.17873/15.09.2022 al Compartimentului relații externe, comunicare 

interinstituțională, culte, sport ; 
- Referatul Serviciului Administrativ nr.17743/14.09.2022 ; 
- Adresa nr. 177/15.09.2022 a Serviciului Public Județean Salvamont ; 
- Adresa nr. 2335/14.09.2022 a  Bibliotecii Județene “ Ovid Densușianu “ 

Hunedoara – Deva ; 
- Adresa nr.63979/20.09.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Hunedoara ; 
- Referatele Serviciului Investiţii nr.18126/19.09.2022 , nr.18372/22.09.2022 și 

nr.18668/27.09.2022 ; 
- Referatul Serviciului administrare drumuri nr.18181/20.09.2022 ; 
- Referatul nr.18182/20.09.2022  al   Unității  de  implementare  a proiectului  “ 

Modernizare Culoar Trafic Mureș Nord : DN 7 ( Gelmar ) – Geoagiu Băi – 
Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Șoimuș – 
Brănișca – DN 7 ( Ilia ) “ COD SMIS 110202 ; 

- Referatul nr. 18724/28.09.2022 al Unității de implementare a proiectului “ 
Creșterea siguranței pacienților în Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad “ cod 
SMIS 2014 +  154635 ; 

      În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) ale art.41 și ale art.49 alin. ( 4 ) alin.( 5 
) și alin.( 6 ) din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

      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.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Judeţului Hunedoara pe anul 
2022 cu suma de  +  21.509,75  mii lei, la partea de venituri și cu suma de  +  23.714,57 
mii lei la partea de cheltuieli, virările de credite în cadrul bugetului propriu al Județului 
Hunedoara , precum și modificare programului de investiții , anexă la buget, conform 
anexelor la prezenta hotărâre. 
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