
 
 
 

MONITORUL  OFICIAL 
AL  JUDEŢULUI  HUNEDOARA 

Trimestrul III/2017  Hotărâri, dispoziții, acte publicate       29 SEPTEMBRIE 2017 
 

S U M A R 
 

Număr HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

Număr HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

153 HOTĂRÂREA privind acordarea unor 
Diplome de “EXCELENŢĂ”  
absolvenților din județul Hunedoara 
care au obținut media generală 10 la 
examenul de Evaluare Națională 2017 

154 HOTĂRÂREA privind acordarea unor 
Diplome de ”EXCELENȚĂ” 

155 HOTĂRÂREA pentru  acordarea unor 
diplome de excelentă profesorilor 
coordonatori ai elevilor cu rezultate 
deosebite la examenele de 
Bacalaureat și Evaluare Națională 
2017 

158 HOTĂRÂREA privind aprobarea virărilor de 
credite în cadrul bugetului propriu al Județului 
Hunedoara pe anul 2017 

159 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
rectificării, virărilor de credite bugetare 
în cadrul bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2017, precum și 
modificarea programului de investitii, 
anexă la buget, ale unor instituţii aflate 
în subordinea şi finanţarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara 

160 HOTĂRÂREA privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean 
Hunedoara în Consiliul de Administrație al 
Centrului de Pedagogie Curativă pentru 
anul școlar 2017 – 2018  

161 HOTĂRÂREA privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din 
aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara 

162 HOTĂRÂREA privind stabilirea salariilor 
de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din familia 
ocupațională ”administrație” din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara 

163 HOTĂRÂREA privind stabilirea 
salariilor de bază pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din 
cadrul Direcției Publice de Evidență a 
Persoanelor Hunedoara 

164 HOTĂRÂREA privind stabilirea salariilor 
de bază pentru personalul din cadrul 
Agenției de Dezvoltare Economico-Socială 
a Județului Hunedoara 

165 HOTĂRÂREA privind stabilirea 
salariilor de bază pentru personalul din 
cadrul Serviciului Public Județean 
Salvamont Hunedoara 

166 HOTĂRÂREA privind stabilirea salariilor 
de bază pentru personalul din cadrul 
Serviciului Public de Administrarea a 
Monumentelor Istorice 

171  HOTĂRÂREA privind aprobarea 
încheierii unui act adițional la 
Contractul de servicii nr.5323/2017 

173 HOTĂRÂREA privind completarea 
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.191/2015 privind stabilirea unor norme 
de funcționare a Parcului de Afaceri 
Simeria, cu modificările și completările 
ulterioare 



176 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
virărilor de credite în cadrul bugetului 
propriu al Județului Hunedoara pe anul 
2017 

179 HOTĂRÂREA privind validarea domnului 
Bretean Dorel-Ovidiu ca membru al 
Autorității Teritoriale de Ordine  Publică 
Hunedoara 

180 
 

HOTĂRÂREA privind aprobarea 
înființării și a  componenței, precum și 
a Regulamentului de organizare și 
funcționare ale Comisiei pentru 
protecția copilului Hunedoara 

181 
 

HOTĂRÂREA privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și 
funcționare a Unității Medico-Socială Baia 
de Criș 

183 HOTĂRÂREA privind transmiterea 
temporară a dreptului de administrare 
asupra unui sector de drum județean 

184 
 

HOTĂRÂREA privind solicitarea de trecere 
a unor terenuri din domeniul public al 
statului în domeniul public al Județului 
Hunedoara 

189 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
rectificării, virărilor de credite bugetare, 
modificarea repartizării pe trimestre în 
cadrul bugetului propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2017, precum și 
modificarea programului de investiții 
anexă la buget 

190 HOTĂRÂREA 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 

191 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
rectificării, virărilor de credite bugetare 
în cadrul bugetelor de venituri și 
cheltuieli pe anul 2017, precum și 
modificarea programului de investiții, 
anexă la buget, ale unor instituții 
publice aflate în subordinea și 
finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara 

193 HOTĂRÂREA privind stabilirea unor 
măsuri de gestionare a deșeurilor 
aparținând UAT-urilor din județul 
Hunedoara 

198 HOTARÂREA privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Scolii  Gimnaziale 
”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul 
şcolar 2017 – 2018 

199 HOTĂRÂREA privind încetarea înainte de 
termen a mandatului de consilier județean 
al domnului Popa Ovidiu Ioan 

200 HOTARÂREA privind validarea  
mandatului de consilier județean al 
domnului Chirilă Ioan-Nicolaie 

201 HOTARÂREA privind conferirea titlului de 
”CETĂȚEAN DE ONOARE AL JUDEȚULUI 
HUNEDOARA” domnului Marius Avram 
Iancu 

204 HOTARÂREA privind completarea și 
modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara 
nr.11/2017 privind aprobarea nivelului 
taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe 
asimilate acestora, din competența 
Consiliului Județean Hunedoara, 
aplicabile în anul fiscal 2017 

205 HOTARÂREA privind aprobarea rectificării 
și  virărilor de credite  bugetare în cadrul 
bugetului propriu al județului Hunedoara pe 
anul 2017 

206 HOTARÂREA privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite 
bugetare în cadrul bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2017  ale 
unor instituții publice aflate în 
subordinea și finanțarea Consiliului 

209 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 prevăzute în bugetul propriu al 



Județean Hunedoara judeţului Hunedoara pe anul 2017 
211 HOTARÂREA privind stabilirea 

modului de administrare a unor spații 
imobiliare aparținând domeniului public 
al județului Hunedoara 

215 HOTARÂREA privind modificarea Hotărârii 
nr.163/2017 a Consiliului Județean 
Hunedoara privind stabilirea salariilor de 
bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul Direcției 
Publice Comunitare de Evidență a 
Persoanelor Hunedoara 

218 HOTARÂREA privind aprobarea 
modificării arondării localităților din 
Județul Hunedoara la serviciile publice 
comunitare locale de evidență a 
persoanelor 

219 HOTARÂREA privind instituirea restricției  
”accesul interzis tuturor vehiculelor” pe 
drumul județean DJ 705A, la km.36+525 – 
zona pietonală Sarmizegetusa Regia 

221 HOTARÂREA privind aprobarea 
Planului de ocupare a funcțiilor publice 
în anul 2018 

223 HOTARÂREA privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Judeţean 
Hunedoara în consiliile de administrație  
ale unităților școlare cu clase speciale 
aflate în finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara pentru anul şcolar 2017 – 2018 

224 HOTARÂREA privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Consiliul de 
Administraţie al Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Hunedoara pentru anul şcolar 2017 – 
2018 

225 HOTARÂREA privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Judeţean 
Hunedoara în Consiliile de Administraţie al 
Liceului Tehnologic ”Ovid Densușianu” 
Călan și al Scolii Generale ”I.G.Duca” 
Petroșani pentru anul şcolar 2017 – 2018 

227 HOTARÂREA privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene pe 
anul 2017 

  

 ACTE PUBLICATE 
 

 ACTE PUBLICATE 

 Declarație de apartenență politică a 
domnului Mutulescu Marius 

 Adresa nr.47942/2017 a Primăriei Municipiului 
Hunedoara – declarații de apartenență politică 
a domnului Constantin Ioan 

 Adresa nr.61033/2017 a Primăriei 
Municipiului Hunedoara – declarația de 
apartenență politică a domnului Filiche 
Ionel Marius 
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