
MONITORUL  OFICIAL 
AL  JUDEŢULUI  HUNEDOARA

Trimestrul I/2017 Hotărâri, dispoziții, acte publicate     31 MARTIE  2017 

S U M A R 

Număr HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

Număr HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

3 HOTĂRÂREA privind încetarea înainte 
de termen a mandatului de consilier 
județean al domnului Nistor Laurențiu 

5 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
Programului de acțiuni în domeniul relațiilor 
externe al Consiliului Județean Hunedoara 
pe anul 2017  

8 HOTĂRÂREA pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean 
nr.223/2016 privind aprobarea 
componenţei comisiei paritare pentru 
asigurarea propunerilor de atribuire a 
serviciului de transport public de 
persoane prin servicii regulate și de 
atribuire a licențelor de traseu pentru 
traseele regulate judeţene 

10 HOTĂRÂREA privind stabilirea preţurilor 
medii ale principalelor produse agricole 
pentru anul 2017 și a prețului mediu la 
masa verde de pe pajiști pentru anul  2017 

11 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
nivelului taxelor şi tarifelor precum şi 
altor taxe asimilate acestora, din 
competenţa Consiliului Judeţean 
Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 
2017 

12 HOTĂRÂREA privind constatarea pierderii 
calității de membru al Autorității Teritoriale 
de  Ordine  Publică Hunedoara de către 
domnul Andronache Daniel Costel, precum 
și  desemnarea unui consilier județean ca 
membru al Autorității Teritoriale de Ordine  
Publică Hunedoara 

18 HOTĂRÂREA privind validarea 
mandatului de consilier județean al 
domnului Ciodaru Iulian Dacian 

20 HOTĂRÂREA privind aprobarea unor  
măsuri pentru organizarea și funcționarea 
Parcului Industrial Călan 

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

31 HOTĂRÂREA privind încetarea înainte de 
termen a Contractului de management 
nr.8386/10.06.2016 al doamnei Bolcă 
Nicoleta Lucreția, managerul Teatrului ”Ion 
D. Sîrbu” Petroșani 

33 HOTĂRÂREA privind repartizarea pe 
unități administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pe anul 2017 și 
estimările pe anii 2018 – 2020 

34 HOTĂRÂREA privind aprobarea  
repartizării  pe  unități administrativ-
teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  
pe  valoarea  adăugată pentru drumurile 
județene și comunale, pe anul 2017 și 
estimările pentru anii 2018 – 2020 



35 HOTĂRÂREA privind validarea  
mandatului de consilier județean al 
domnului OPRIȘA IOAN FLORIN 

36 HOTĂRÂREA privind acordarea unei 
Diplome de ”EXCELENȚĂ” 

37 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara cu 
Universitatea Politehnică din 
Timișoara, Facultatea de Inginerie 
Hunedoara în vederea realizării în 
comun a unui proiect de interes 
județean 

38 HOTĂRÂREA privind aprobarea acordului 
de asociere între Județul Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara și 
Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara, 
în vederea finanțării și organizării în comun 
a concursurilor și olimpiadelor școlare, 
etapa județeană 

39 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
programului anual al Consiliului 
Județean Hunedoara de finanțare 
nerambursabilă, în condițiile legii 
nr.350/2005 

40 HOTĂRÂREA privind Constituirea 
Comisiei de evaluare şi selecţie a 
persoanelor fizice autorizate şi atestate, 
asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor 
neguvernamentale fără scop patrimonial 
care iniţiază şi organizează acţiuni, 
programe, proiecte culturale şi educativ-
ştiinţifice, sportive, activităţi sociale, 
unităţilor de cult, ofertelor formulate pentru 
editarea unor publicaţii culturale, pentru 
care se pot acorda finanțări 
nerambursabile din fonduri publice şi 
aprobarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acestei comisii 

42 HOTĂRÂREA privind aprobarea 

Programului de lucrări de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene pe 
anul 2017 

44 HOTĂRÂREA privind aprobarea bugetului 
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 
2017 și estimările pe anii 2018 - 2020 

45 HOTARÂREA privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu 
al județului Hunedoara rezultat la 
închiderea exercițiului bugetar al anului 
2016, ca sursă de finanțare a 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și a 
unor cheltuieli din secțiunea de 
funcționare prevăzute în bugetul 
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 
2017 

46 HOTĂRÂREA privind aprobarea bugetelor 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 și 
estimările pentru anii 2018-2020 ale 
instituţiilor publice din subordinea și/sau 
finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara 

47 HOTARÂREA privind aprobarea 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2017 ale societăților comerciale la 
care județul Hunedoara are calitatea 
de acționar unic sau majoritar 

48 HOTĂRÂREA privind aprobarea bugetelor 
de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și 
estimările pe anii 2018 - 2020 ale spitalelor 
publice de interes județean 



53 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara cu 
Municipiul Hunedoara, prin Consiliul 
Local al Municipiului Hunedoara pentru 
realizarea în comun a obiectivului de 
investiții ”Reabilitarea Complexului 
Sportiv Michael Klein, Municipiul 
Hunedoara, Județul Hunedoara 

55 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
Regulamentelor pentru finanţarea 
furnizorilor privaţi de servicii sociale, 
acreditați ca furnizori de servicii sociale în 
domeniul protecţiei copilului şi în domeniul 
protecţiei persoanei adulte cu handicap/ 
persoanei vârstnice 

60 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
înființării Centrului de Ingrijire și 
Asistență Uricani în cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara 

65 HOTĂRÂREA privind aprobarea asocierii 
Județului Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara cu Municipiul Vulcan, 
prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan 
pentru închiderea ecologică a depozitului 
neconform de deșeuri din Municipiul 
Vulcan 

Număr DISPOZIȚII ALE PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 

Număr DISPOZIȚII ALE PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 

8 DISPOZIȚIE privind delegarea unor 
atribuții vicepreședintelui Consiliului 
Județean Hunedoara, domnul Daniel 
Costel Andronache 

9 DISPOZIȚIE privind delegarea unor atribuții 
vicepreședintelui Consiliului Județean 
Hunedoara, domnul Sorin Adrian Vasilescu 

62 DISPOZIȚIE privind delegarea calității de 
reprezentant al UAT-  Județul Hunedoara 
în Adunarea generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Valea 
Jiului” PetroșanI 

63 DISPOZIȚIE privind delegarea calității de 
reprezentant al UAT-  Județul Hunedoara în 
Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA” 

64 DISPOZIȚIE privind delegarea calității de 
reprezentant al UAT-  Județul Hunedoara 
în Adunarea generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul 
Integrat de Gestionare a Deșeurilor 
Județul Hunedoara”  

76 DISPOZIȚIE privind modificarea art.2 alin.1 al 
Dispoziției nr.8/2017 și respectiv art.2 alin.1 al 
Dispoziției nr.9/2017 ale Președintelui 
Consiliului Județean Hunedoara 

Număr ORDINE ALE PREFECTULUI 
JUDEȚULUI HUNEDOARA 

38 Ordinul Prefectului Județului 
Hunedoara privind constatarea 
încetării  de drept, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului de 
consilier județean în Consiliul Județean 
Hunedoara exercitat de domnul 
Bejinariu Valeriu 

Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni 
pe anul 2016 

Rapoarte de activitate ale comisiilor de 
specialitate ale consiliului județean pe 
anul 2016 
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