
 

 
 

 
 

MONITORUL  OFICIAL 
AL  JUDEŢULUI  HUNEDOARA 

 
 
 
 

Trimestrul II/2019  Hotărâri, dispoziții, acte publicate             28 IUNIE  2019 
 

S U M A R 
 
 

Număr 
hotărâre 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

Număr 
hotărâre 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

76 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
transmiterii către Consiliul Local al 
Comunei Cerbăl a dreptului de 
administrare asupra drumului județean 
DJ 708D pe sectorul: km 35+860 – km 
37+660 

81 HOTĂRÂREA privind aprobarea  
repartizării  pe  unități administrativ-
teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  
taxa  pe  valoarea  adăugată pentru 
drumurile județene și comunale alocate 
județului Hunedoara pe anul 2019 și 
estimările pentru anii 2020 – 2022 

 
82 HOTĂRÂREA privind  aprobarea 

bugetului propriu al judeţului Hunedoara 
pe anul 2019 și estimările pe anii 2020 - 
2022 

83 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 
2019 și estimările pentru anii 2020-2022 
ale instituţiilor publice din subordinea 
și/sau finanțarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara  
 

86 HOTĂRÂREA privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara rezultat la 
închiderea exerciţiului bugetar  al anului 
2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli 
din secțiunea de funcționare prevăzute în 
bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe 
anul 2019 
 

89 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
Programului de lucrări de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene pe 
anul 2019 



93 HOTĂRÂREA privind constituirea 
Comisiei de evaluare și selecție a 
asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor 
neguvernamentale fără scop patrimonial 
care inițiază și organizează acțiuni, 
programe, proiecte culturale, inclusiv 
cultură scrisă,  educativ-științifice, 
sportive, unităților de cult, pentru care se 
pot acorda finanțări nerambursabile din 
fonduri publice, precum şi a comisiei de 
soluționare a contestațiilor și aprobarea 
Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acestora 
 

94 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
Programului anual al Consiliului 
Județean Hunedoara de finanțare 
nerambursabilă în condițiile Legii 
nr.350/2005 pentru anul 2019 

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

96 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Inspectoratul Scolar al Județului 
Hunedoara în vederea finanțării și 
organizării în comun a concursurilor și 
olimpiadelor școlare, etapa județeană 
 

97 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
asocierii Județului Hunedoara, prin 
Consiliul Județean Hunedoara, cu 
Inspectoratul Scolar al Județului 
Hunedoara în vederea realizării în comun 
a unui proiect de interes județean 
 

98 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
Planului anual de acțiune privind 
serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul Consiliului 
Județean Hunedoara pentru anul 2019 

103 HOTĂRÂREA pentru solicitarea de 
preluare în administrarea Consiliului 
Județean Hunedoara a unui drum 
aparținând  proprietății publice a 
Municipiului Brad care asigură accesul 
rutier la Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Brad, în vederea realizării unor lucrări de 
modernizare și reabilitare 
 

106 HOTĂRÂREA  privind aprobarea 
Raportului asupra situației gestionării 
bunurilor Consiliului Județean 
Hunedoara la 31 decembrie 2018 
 
 
 
 

108 HOTĂRÂREA pentru completarea 
Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr.316/2018 privind 
aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, 
precum și altor taxe asimilate acestora 
din competența Consiliului Județean 
Hunedoara aplicabile în anul fiscal 2019 
 

110 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al Județului 
Hunedoara pe anul 2019, precum și 
modificarea programului de investiții, 
anexă la buget 

113 HOTĂRÂREA privind utilizarea 
excedentului anual al bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara rezultat la 
închiderea exerciţiului bugetar  al anului 
2018, ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare prevăzute în 
bugetul propriu al județului Hunedoara pe 
anul 2019 
 

114 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
acordării burselor de ajutor social/burse 
medicale elevilor care frecventează 
cursurile instituțiilor de învățământ 
special finanțate de Consiliul Județean 
Hunedoara pentru semestrul II al anului 
școlar 2018 – 2019 



115 HOTĂRÂREA privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean 
Hunedoara în Consiliul de administrație 
al Bibliotecii Județene Ovid Densușianu 
Hunedoara-Deva 
 

118 HOTĂRÂREA privind modificarea 
Metodologiei de atribuire a spațiilor 
destinate închirierii în clădirile și 
platformele expoziționale realizate prin 
Proiectul ”Parc de Afaceri Simeria” 
 

119 HOTĂRÂREA privind modificarea și 
completarea procedurii de selecție a 
rezidenților din Parcul Industrial Călan 

120 HOTĂRÂREA privind retragerea UAT- 
Județul Hunedoara din Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul 
județean pentru ocrotirea animalelor 
fără stăpân” 
 

134 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
încheierii unui contract de asociere între 
Județul Hunedoara, prin Consiliul 
Județean Hunedoara și Municipiul 
Petroșani, prin Consiliul Local al 
Municipiului Petroșani pentru realizarea 
lucrărilor la obiectivul de investiții 
”Amenajare în sens giratoriu a 
intersecției DN 66 cu strada Dealului – 
Municipiul Petroșani” 
 

145 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
asocierii Judeţului Hunedoara prin 
Consiliul Judeţean Hunedoara cu 
Municipiul Hunedoara prin Consiliul 
Local al Municipiului Hunedoara în 
vederea realizării în comun a unui 
proiect de interes județean 
 

148 
 
 
 
 
 

150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Județean 
Hunedoara ca membri în Consiliul de 
administrație al Spitalului Județean de 
Urgență Deva 
 
HOTĂRÂREA privind desemnarea 
reprezentanților  Consiliului Județean 
Hunedoara ca membri în Consiliul de 
administrație al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu 
 
 
 
 
 
Adresa Primăriei Municipiului Hunedoara  
Nr.32726/2019 – Declarație de 
apartenență politică a doamnei Logofătu 
Daniela-Maria – consilier local 
 
  
 

  149 
 
 
 
 
 
   151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA privind desemnarea 
reprezentanților  Consiliului Județean 
Hunedoara ca membri în Consiliul de 
administrație al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad 
 
HOTĂRÂREA privind prelungirea 
valabilității Programului de transport 
public județean de persoane prin curse 
regulate, valabil pentru perioada 
01.01.2014 – 30.06.2019 și a 
Contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public județean 
de persoane prin curse regulate până la 
data de 02 decembrie 2019 
 
Adresa Primăriei Municipiului 
Hunedoara nr.38814/2019 –Declarație 
de apartenență politică a domnului 
Stoicuța Lăscuț - consilier local 
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