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S U M A R

Număr
hotărâre

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN
HUNEDOARA

Număr
hotărâre

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN
HUNEDOARA

170 HOTĂRÂREA privind  validarea
mandatului  de  consilier  județean  al
domnului Pârvan Ilie

173 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

175 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 judeţului Hunedoara pe
anul 2019

176 HOTĂRÂREA privind  desemnarea
reprezentanților  Consiliului  Județean
Hunedoara  în  comisia  de
concurs/examen  și  în  comisia  de
soluționare  a  contestațiilor  pentru
ocuparea funcției  de director  financiar-
contabil la Spitalul Județean de Urgență
Deva

177 HOTĂRÂREA privind  desemnarea
reprezentanţilor  Consiliului  Judeţean
Hunedoara  în  comisia  de
concurs/examen  şi  în  comisia  de
soluţionare  a  contestaţiilor   pentru
ocuparea funcţiei  de director medical la
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

178 HOTĂRÂREA privind  aprobarea
transmiterii  temporare  către  UAT
Comuna  Râu  de  Mori,  prin  Consiliul
Local  al  Comunei  Râu  de  Mori  a
dreptului  de  administrare  asupra
drumului  județean  DJ  686D  -  tronson
km 1+055 (localitatea Brazi) - km2+200
(localitatea  Râu  de  Mori)  și  asupra
drumului județean DJ 686 - tronson km
8+700 (localitatea Unciuc) – km 18+100
(localitatea Suseni)



179 HOTĂRÂREA privind  aprobarea
transmiterii  temporare  către  UAT
Comuna  Râu  de  Mori,  prin  Consiliul
Local  al  Comunei  Râu  de  Mori  a
dreptului  de  administrare  asupra
drumului  județean  DJ  686  pe  sectorul:
km 18+250 (zona Suseni) - km 27+700
(zona Râuşor-pârtie)

180 HOTĂRÂREA  privind  aprobarea
transmiterii  temporare  către  UAT
Comuna  Râu  de  Mori,  prin  Consiliul
Local  al  Comunei  Râu  de  Mori  a
dreptului  de  administrare  asupra
drumului județean DJ 686 - tronson km
24+900  (zona  Râușor-Varaticu)  –  km
27+700 (zona Râuşor-pârtie)

184 HOTĂRÂREA privind modificarea Actului
constitutiv  al  S.C.  PARC  INDUSTRIAL
Călan SRL

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

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

187 HOTĂRÂREA  privind  aprobarea
prețului pentru apa potabilă și a tarifului
pentru  canalizare-epurare  pentru  aria
de operare a SC APAPROD SA DEVA

193 HOTĂRÂREA  privind  aprobarea
redeschiderii  circulației  pe  drumul
județean  DJ  685  pe  tronsonul  cuprins
între  Baraj  Gura Apelor  (km 33+290)  –
Cabana  Rotunda  –  Poiana  Pelegii  (km
48+700)  și  restricționarea  circulației
autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5
to.

198 HOTĂRÂREA   privind desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean
Hunedoara în Consiliul de administrație
al  Centrului  de  Pedagogie  Curativă
Simeria  pentru anul şcolar 2019 - 2020

200 HOTĂRÂREA privind  prelungirea
valabilității  Programului  de  transport
public  județean de persoane prin  curse
regulate până la data de 30 iunie 2023

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

208 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

209 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

213 HOTĂRÂREA privind  aprobarea
Acordului de colaborare și înfrățire între
Județul  Hunedoara  din  România  și
Raionul Strășeni din Republica Moldova 

216 HOTĂRÂREA privind  aprobarea
procedurii de atribuire pe baza de anunț
public,  pe o perioadă de 60 de zile, a
unor  trasee  cuprinse  în  Programul  de
transport  județean  pentru  transport
rutier  contra  cost  de  persoane  prin
servicii  regulate,  la  nivel  județean,
valabil până la 30.06.2023



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

225 HOTĂRÂREA privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean
Hunedoara în Consiliul de Administraţie
al  Scolii  Gimnaziale  ”I.G.Duca”
Petroșani  pentru  anul  şcolar  2019  –
2020

226 HOTĂRÂREA  privind  desemnarea
reprezentanților  Consiliului  Judeţean
Hunedoara în  Consiliul  de administrație
al   Centrului  Școlar  pentru  Educație
Incluzivă  ”Rudolf  Steiner”  pentru  anul
şcolar 2019 – 2020

227 HOTĂRÂREA  privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean
Hunedoara în Consiliul de Administraţie
al  Centrului  Judeţean  de  Resurse  şi
Asistenţă  Educaţională  Hunedoara
pentru anul şcolar 2019 – 2020

228

231

234

242

HOTĂRÂREA privind  desemnarea
reprezentantului  Consiliului  Judeţean
Hunedoara în Consiliul  de Administraţie
al Liceului Tehnologic ”Ovid Densușianu”
Călan pentru anul şcolar 2019 – 2020

HOTĂRÂREA  privind  desemnarea
membrului  titular  și  a  membrului
supleant,  reprezentanți  ai  Consiliului
Județean  Hunedoara  în  comisia  de
examinare pentru proba scrisă, practică
sau  clinică  pentru  ocuparea  postului
vacant de șef secție II Pneumoftiziologie
la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

HOTĂRÂREA privind stabilirea modului
de  administrare  a  unui  spațiu  imobiliar
aparținând domeniului public al Județului
Hunedoara

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 judeţului Hunedoara pe
anul 2019

 230

   

 233

239

243

HOTĂRÂREA privind  desemnarea
membrului  titular  și  a  membrului
supleant,  reprezentanți  ai  Consiliului
Județean  Hunedoara  în  comisia  de
examinare pentru proba scrisă, practică
sau  clinică  pentru  ocuparea  postului
vacant de șef secție I Pneumoftiziologie
la  Sanatoriul  de  Pneumoftiziologie
Geoagiu

HOTĂRÂREA  privind  aprobarea
demarării  procedurilor  în  vederea
achiziționării/cumpărării  de  către
Județul  Hunedoara  a  unei  părți  din
imobilul ”fosta Bancă Agricolă” Deva

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

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



246

249

HOTĂRÂREA privind  aprobarea
Regulamentului  de  organizare  și
funcționare  a  Consiliului  Județean
Hunedoara

 

HOTĂRÂREA  privind  atribuirea  pe  o
perioadă de 60 de zile a unor licențe de
traseu  pentru  transportul  rutier  contra
cost de persoane prin servicii regulate

247 HOTĂRÂREA  privind  aprobarea
Acordului  de  Asociere  între  Județul
Hunedoara,  prin  Consiliul  Județean
Hunedoara  și  Municipiul  Lupeni,  prin
Consiliul  Local  Lupeni  în  vederea
finanțării  și  organizării  în  comun  a
Festivalului  ”CÂNTEC  PENTRU
PRIETENI – IN MEMORIAM TATIANA
STEPA”






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































