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S U M A R

Număr
hotărâre

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN
HUNEDOARA

Număr
hotărâre

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN
HUNEDOARA

250 HOTĂRÂREA privind aprobarea virărilor
de  credite  bugetare  în  cadrul  bugetului
propriu al județului pe anul 2019

251 HOTĂRÂREA privind  modificarea
Programului de lucrări de întreținere și
reparații  drumuri și  poduri  județene pe
anul 2019

253 HOTĂRÂREA  privind  instituirea
restricției  de  circulație  de  limitare  de
viteză  diferențiată  pe  categorii  de
autovehicule  în  localitățile  tranzitate  pe
drumurile județene DJ 107A, DJ 705 și
DJ 761

254 HOTĂRÂREA privind  aprobarea
închiderii temporare a circulației rutiere
pe unele sectoare de drumuri județene
pe  perioada  iernii  2019  –  2020,
respectiv la data de 15.11.2019 până la
data de 31.03.2020

255 HOTĂRÂREA privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Județean
Hunedoara în Consiliul  de Administrație
al  Liceului  Tehnologic  Energetic
”Dragomir  Hurmuzescu”  Deva  pentru
anul școlar 2019 - 2020

256 HOTĂRÂREA privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Județean
Hunedoara în Consiliul de Administrație
al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida”
Petroșani  pentru  anul  școlar  2019  –
2020

258 HOTĂRÂREA privind  aprobarea  taxei
pentru eliberarea licențelor de traseu și a
taxei pentru înlocuirea licenței de traseu
în  vederea efectuării  transportului  rutier
contra  cost  de  persoane  prin  servicii
regulate,  la nivel județean

264 HOTĂRÂREA  privind  desemnarea
rerpezentanților  Consiliului  Județean
Hunedoara  în  comisia  de
concurs/examen  și  în  comisia  de
soluționarea  contestațiilor  pentru
ocuparea funcției de director medical la
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad



267 HOTĂRÂREA  privind  aprobarea
rectificării bugetului  propriu  al  Județului
Hunedoara, virărilor de credite bugetare
în  cadrul  bugetului  propriu,  precum  și
modificarea  programului  de  investiții,
anexă la buget, pe anul 2019

268 HOTĂRÂREA privind  utilizarea
excedentului anual al bugetului propriu
al  județului  Hunedoara  rezultat  la
închiderea exercițiului bugetar al anului
2018,  ca  sursă  de  finanțare  a
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și a
unor  cheltuieli  din  secțiunea  de
funcționare prevăzute în bugetul propriu
al județului Hunedoara pe anul 2019

273 HOTĂRÂREA privind  aprobarea
Regulamentului  de  organizare  și
funcționare  al  aparatului  de  specialitate
al Consiliului Județean Hunedoara

279 HOTĂRÂREA  privind  aprobarea
Raportului  de  evaluare  și  a  valorii  de
piață  în  vederea  cumpărării  de  către
Județul  Hunedoara  a  unei  părți  din
clădirea  ”fostei  Banci  Agricole  Deva”
aflată  în  proprietatea  SC  General
Investment S.R.L. București

282 HOTĂRÂREA privind stabilirea preţurilor
medii  ale  principalelor  produse  agricole
pentru anul  2020 și  a prețului  mediu la
masa  verde  de  pe  pajiști  pentru  anul
2020

287 HOTĂRÂREA   privind aprobarea
cumpărării de către Județul Hunedoara
a  unei  părți  din  clădirea  ”fostei  Bănci
Agricole  Deva”  deținută  în  proprietate
de către S.C. General Investment SRL
București

289 HOTĂRÂREA privind  constituirea
Echipei  Intersectoriale  Locale   privind
prevenirea  şi   intervenția  în  echipa
multidisciplinară și în rețea în situațiile de
violență asupra copilului și de violență în
familie  (EIL)

290 HOTĂRÂREA  privind  aprobarea
acordării burselor de ajutor social/burse
medicale  elevilor  care  frecventează
cursurile  instituțiilor  de  învățământ
special finanțate de Consiliul  Județean
Hunedoara  pentru  anul  școlar  2019  –
2020 – semestrul I

291 HOTĂRÂREA privind  aprobarea
completării  Regulamentelor  privind
cofinanţarea furnizorilor  privaţi  acreditaţi
de servicii sociale în domeniul protecţiei
copilului  şi  în  domeniul  protecţiei
persoanei  adulte   cu  handicap  sau
persoanei  vârstnice  din  cuprinsul
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara
nr.55/2017,  cu  modificările  și
completările ulterioare

292 HOTĂRÂREA privind  aprobarea
rectificării  și  a  virărilor  de  credite
bugetare în cadrul bugetului propriu al
Județului Hunedoara pe anul 2019

297 HOTĂRÂREA privind  actualizarea
Programului  de  transport  rutier  contra
cost de persoane prin servicii regulate, la
nivel  județean,  valabil  până  la  data  de
30.06.2023

298 HOTĂRÂREA privind  aprobarea
rectificării bugetului propriu al Județului
Hunedoara pe anul 2019

301 HOTĂRÂREA privind  constatarea
încetării  de  drept  înainte  de  expirarea
duratei normale a mandatului de consilier
județean  al  domnului  Magheru  Dan
Adrian

302 HOTĂRÂREA privind  validarea
mandatului  de  consilier  județean  al
domnului Morar Nicolae Simion 



303 HOTĂRÂREA  privind  constatarea
încetării  de  drept  înainte  de  expirarea
duratei normale a mandatului de consilier
județean al doamnei Stănescu Vetuța

304 HOTĂRÂREA  privind  desemnarea
membrului  titular  şi  a  membrului
supleant,  reprezentanţi  ai  Consiliului
Judeţean  Hunedoara  în  comisia  de
examinare pentru proba scrisă, practică
sau  clinică  pentru  ocuparea  postului
vacant  de  șef  secție  U.P.U.  -
S.M.U.R.D.  la  Spitalul  Judeţean  de
Urgenţă Deva

305

309

HOTĂRÂREA privind aprobarea nivelului
taxelor  şi  tarifelor  precum  şi  altor  taxe
asimilate  acestora,  din  competenţa
Consiliului  Judeţean  Hunedoara,
aplicabile în anul fiscal 2020

HOTĂRÂREA privind aprobarea virărilor
de  credite  bugetare  în  cadrul  bugetului
propriu al Județului Hunedoara, pe anul
2019

Declarație  de  apartenență  politică  a
domnului  consilier  județean  Morar
Nicolae Simion

 

 306

313
 

HOTĂRÂREA privind  aprobarea
aderării  UAT-  Judeţul  Hunedoara  prin
Consiliul  Judeţean  Hunedoara  la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
,,MOŢII, ŢARA DE PIATRĂ”

HOTĂRÂREA privind aprobarea
cuantumului  contribuției  lunare  a
beneficiarilor  de  servicii,  acordate  de
Unitatea  de  Asistență  Medico-Socială
Baia de Criș, Județul Hunedoara










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































