
MONITORUL  OFICIAL 
AL  JUDEŢULUI  HUNEDOARA

Trimestrul IV/2017 Hotărâri, dispoziții, acte publicate       31 OCTOMBRIE 2017 
Numărul 1 

S U M A R 

Număr HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

Număr HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

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

231 HOTĂRÂREA privind validarea  
mandatului de consilier județean al 
doamnei Popescu Viorica 

232 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
componenței nominale a Comisiei de 
evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap a județului Hunedoara 

234 HOTĂRÂREA pentru  completarea Anexei 
nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr.11/2017 pentru aprobarea 
nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor 
taxe asimilate acestora, din competenţa 
Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile 
în anul fiscal 2017 

236 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
Planului operativ de acţiune pe timpul 
iernii 2017-2018 pentru drumurile 
judeţene 

238  HOTĂRÂREA privind aprobarea Planului 
de acțiune 2017 – 2020 pentru 
implementarea Strategiei Antidrog a 
județului Hunedoara 2013-2020 

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

245 HOTĂRÂREA 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 
Județean Hunedoara 

248 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
închiderii/restricției  temporare a 
circulației rutiere pe unele sectoare de 
drumuri județene pe perioada iernii 
2017 – 2018 

249 HOTĂRÂREA privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene pe anul 
2017 

250 HOTĂRÂREA privind solicitarea de 
transmitere temporară a dreptului de 
administrare asupra unui drum 
comunal în vederea realizării unor 
lucrări de reabilitare 

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



Număr HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

Număr HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

253 HOTĂRÂREA 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 
Județean Hunedoara 

254 HOTĂRÂREA privind modificarea 
Programului de lucrări de întreținere și 
reparații drumuri și poduri județene pe anul 
2017 

256 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și 
funcționare ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara 

262 HOTĂRÂREA privind completarea 
Hotărârii nr.164/2017 a Consiliului 
Județean Hunedoara privind stabilirea 
salariilor de bază pentru personalul din 
cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-
Socială a Județului Hunedoara 

264 HOTĂRÂREA privind constatarea 
pierderii calității de membru al 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică 
Hunedoara de către domnul Dumitru 
Liviu Gabriel  și validarea domnului 
Bîrlea Ovidiu Gabriel 

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

267 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
rectificării și virărilor de credite în 
cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli 
pe anul 2017 ale unor instituții publice 
aflate în subordinea și finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara 

269 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
actualizării devizului general pentru 
obiectivul de investiții:”Modernizare DJ 
709F: DN7A – Cabana Rusu – Masivul 
Parâng, km.6+600 – 10 + 325” 

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

271 HOTĂRÂREA privind aprobarea rectificării 
și virărilor de credite în cadrul bugetului 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara pe anul 
2017 

274 HOTĂRÂREA privind aprobarea 
transmiterii temporare a dreptului de 
administrare asupra drumului județean 
DJ 687D de la km.3+350 la km.10+100 

275 HOTARÂREA privind aprobarea nivelului 
taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe 
asimilate acestora, din competența 
Consiliului județean Hunedoara, aplicabile 
în anul fiscal 2018 

276 HOTĂRÂREA privind stabilirea 
prețurilor medii ale principalelor 
produse agricole pentru anul 2018 și a 
prețului mediu la masa verde de pe 
pajiști pentru anul 2018 

277 HOTĂRÂREA privind modificarea și 
completarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Parcului Industrial Călan, 
precum și a caietului de sarcini pentru 
procedura de selecție a rezidenților în 
perimetrul Parcului Industrial Călan 



Număr HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

Număr HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN 
HUNEDOARA 

283 HOTĂRÂRE privind aprobarea 
completării Regulamentelor privind 
cofinanțarea furnizorilor privați 
acreditați de servicii sociale în 
domeniul protecției copilului și în 
domeniul protecției persoanei adulte 
cu handicap sau persoanei  vârstnice 
din cuprinsul Hotărârii nr.55/2017 și a 
Hotărârii nr.94/2017 ale Consiliului 
Județean Hunedoara 

286 HOTĂRÂRE privind aprobarea transferului 
către bugetul de venituri și cheltuieli al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitare 
pentru Managementul Situațiilor de 
Urgență Vest a unei sume de bani 
reprezentând cota de contribuție pentru 
finanțarea unei cheltuieli referitoare la 
proiectul „Achiziționare echipamente 
specifice pentru îmbunătățirea capacității și 
calității sistemului de intervenție în situații 
de urgență și pentru acordarea asistenței 
medicale de urgență și a primului ajutor 
calificat în Regiunea Vest” (SMIS 13464) 

287 HOTĂRÂRE  privind aprobarea 
rectificării bugetului propriu al județului 
Hunedoara pe anul 2017 

288 HOTĂRÂRE 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 în anul 2017 

290 HOTĂRÂRE privind aprobarea 
încheierii unui Protocol de colaborare 
între Consiliul Județean Hunedoara, 
prin Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Deva și Institutul de 
Arheologie ”V. Pârvan” – Centrul de 
Tracologie Bucureşti, Uniunea 
Internaţională de Ştiinţe Preistorice şi 
Protoistorice - Comisia 30, în vederea 
organizării celui de-al 14-lea Congres 
Internaţional de Tracologie, ce va avea 
loc la Deva, în perioada  6-10 mai 
2020 

291 HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor 
instituțiilor de învățământ special aflate în 
finanțarea Consiliului Județean Hunedoara 
pe anul 2017 

ACTE PUBLICATE ACTE PUBLICATE 

518 HOTĂRÂREA privind modificarea 
Anexei nr.1  la Hotărârea Consiliului 
Local nr.438/2017 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale pe anul 
2018 

Declarație de apartenență politică a 
domnului Chirilă Ioan Nicolaie – consilier 
județean 

Declarație de apartenență politică a 
doamnei Popescu Viorica – consilier 
județean 

Adresa nr.89606/2017 a Primăriei Municipiului 
Hunedoara - Declarație de apartenență 
politică a doamnei Popa Mihaela – consilier 
local 
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