ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

BULETIN INFORMATIV
Cuprinzând informaţii de interes public
conform Legii nr.544/2001
a.Actele normative care reglementează organizarea și
funcționarea Consiliului Județean Hunedoara :
• Constituția României, republicată;
• Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleșilor locali;
• Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, aprobată, cu modificări şi completări prin
Legea nr. 673/2002;
• Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările și completările
ulterioare;
• Ordonanța Guvernului României nr. 27/2002 privind
reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată
prin Legea nr. 233/2002;
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului
contractual din autoritățile și instituțiile publice;
• Legea nr. 113/1998 privind proprietatea publică și regimul
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juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 176 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și
demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii
nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea
Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru
modificarea și completarea altor acte normative;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr. 43/2997, republicată, privind
regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport local, cu
modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările
și completările ulterioare;
Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în
materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de
lucrări ți concesiune de servicii, precum și pentru
organizarea ți funcționarea Consiliului Național de
Soluționare a Contestațiilor;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor
publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea
corupției, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil;
Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităților publice;
Legea nr. 53/2003, republicată, privind Codul muncii;
Legea nr. 134/2010, republicată, privind Codul de procedură
Civilă.

b.Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor,
programul de funcționare, programul de audiențe

Structura organizatorică a fost stabilită prin adoptarea de către
Consiliul Județean Hunedoara a Hotărârii nr. Hotărârea nr. 231/2016
pentru aprobarea organigramei si a statului de funcții ale aparatului de
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specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.Cel mai recent stat de
funcții al CJH a fost aprobat prin adoptarea de către Consiliul Județean
Hunedoara a Hotărârii nr. 140/1017.
Atribuțiile compartimentelor au fost stabilite prin adoptarea de
către Consiliul Județean Hunedoara a Hotărârii nr. 113/2015 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara .
c.Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau
a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu
difuzarea informațiilor publice :

Numele și prenumele conducerii Consiliului Județean Hunedoara
și datele de contact
Numele și
prenumele

Funcția

Telefon

Fax

Adresa de e-mail

PREȘEDINTE

02542300
30
0254
211012

mircea.bobora@cjhunedoara
.ro
daniel.andronache@cjhuned
oara.ro

BOBORA
Mircea - Flaviu
ANDRONACHE
Daniel Costel

VICEPREȘEDIN
TE

02542116
24
02542122
30

VASILESCU
Sorin - Adrian

VICEPREȘEDIN
TE

02542126
25

0254
211012

sorin.vasilescu@cjhunedoara
.ro

BÎRSOAN
Mariana Daniela

SECRETAR
AL JUDEȚULUI

02542159
23

0254
219227

relatiicupublicul_cjh@yahoo.c
om

Funcţionarii responsabili cu difuzarea informaţiilor publice
și datele de contact
Numele
Prenumele
BÎRSOAN
Mariana

Funcția în cadrul Consiliului
Județean Hunedoara
Secretar al Județului

HORVAT
Felicia

Consilier,
Centrul de Informare a
Cetățeanului
Consilier,Compartiment
Informatizare

BUTAR
Marin

Telefon

Fax

Adresa de e-mail

0254215055

0254230030

relatiicupublicul_cjh@yahoo.
com

0254215055

0254230030

relatiicupublicul_cjh@yahoo.
com

0254
211350

0254230030

cjhunedoara@yahoo.com

d.Coordonatele de contact ale Consiliului Județean Hunedoara:
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA
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Municipiul Deva – 330025, str. 1 Decembrie 1918 nr.
28,
Judeţul Hunedoara
cjhuneoara@yahoo.com
cjhunedoara@cjhunedoara.ro
relatiicupublicul_cjh@yahoo.com

Sediul :

Adresa de e-mail :
Pagina de Internet :

www.cjhunedoara.ro

Telefoane :

0254211350; 0254211351

Fax:

0254 230030

Program
de
funcționare
instituției :

al Luni – Joi : 730 – 16; Vineri : 730-1330

e.Programul de audienţe :
PREŞEDINTE

BOBORA Mircea - Flaviu

VICEPREŞEDINTE

ANDRONACHE

MARŢI

Daniel LUNI

900 - 1200
1100 - 1400

Costel
VICEPREŞEDINTE

VASILESCU Sorin - Adrian JOI

1000 - 1200

SECRETAR AL

BÎRSOAN Mariana Daniela MIERCURI

900 - 1200

JUDEȚULUI

Înscrierea pentru audiențe se poate realiza :
• În mod direct, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, Deva 330025, str. 1 Decembrie 1918 nr. 28, județul Hunedoara la
Centrul de Informare a Cetățeanului, camera nr. 28
• În scris, la adresa Consiliul Județean Hunedoara : Deva - 330025,
str. 1 Decembrie 1918 nr. 28, județul Hunedoara
• Telefonic, la numerele : 0254211350; 0254211351; 0254215055
• Prin intermediul poștei electronice , la adresa de e-mail :
relatiicupublicul_cjh@yahoo.com

f.Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
Bugetul județului pentru anul 2017 a fost stabilit prin adoptarea
de către Consiliul Județean Hunedoara a Hotărârii nr. 44/2017 privind
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2017 și
estimările pentru anii 2018 – 2010.
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Sursele financiare şi bilanţul contabil se găsesc în Hotărârea
Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 102/2017 privind aprobarea
contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a
situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului
Județean Hunedoara şi instituțiilor publice aflate în finanțarea acestuia,
la 31 decembrie 2016.
g.Programe și strategii proprii
PROGRAME ȘI STRATEGII
ale Consiliului Județean Hunedoara
• Planul de Dezvoltare Regională a Județului Hunedoara 2014-2020
pentru pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de
investiții aferente exercițiului financiar 2014-2020 aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 131/2017;
• Strategia județeană privind protecția și promovarea drepturilor
copilului și adultului în dificultate, 2014-2020, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 65/2014;
• Strategia județeană Antidrog Hunedoara 2013-2020 și a Planului
de acțiune pentru implementarea Strategiei Județene Antidrog
2014 – 2016 aprobată prin adoptarea Hotărârii Consiliului
Județean Hunedoara nr. 139/2014;
• Planul de Investiții pe Termen Lung aferent proiectului Sistem
integrat de Gestionare a Deșeurilor – Județul Hunedoara, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 178/2010;
• Planul județean de gestionare a deșeurilor revizuit pentru Județul
Hunedoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr. 15/2015 ;
• Programul de transport public județean de persoane prin curse
regulate, valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019 aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 219/2015;
• Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului
Judeţean Hunedoara pe anul 2017 aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Hunedoara nr. 5/2017;
• Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri
județene pe anul 2017 aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Hunedoara nr. 42/2017.
i.Lista cuprinzând documentele de interes public
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LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

• Hotărâri adoptate de către Consiliul Județean Hunedoara;
• Dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Hunedoara;
• Numele și prenumele persoanelor din conducerea Consiliului
Județean Hunedoara, programul de audiențe, coordonate de
contact;
• Coordonatele de contact ale Consiliului Județean Hunedoara,
respectiv : adresa, numere de telefon, numere de fax, adresa
de e-mail, adresa paginii de Internet;
• Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul
de funcționare, programul de relații cu publicul;
• Lista și datele de contact ale instituțiilor subordonate Consiliului
Județean Hunedoara;
• Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
• Programele și strategiile adoptate de Consiliul Județean
Hunedoara;
• Raportul anual de activitate al Președintelui Consiliului
Județean Hunedoara, ale vicepreședinților privind modul de
îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului
județean ;
• Rapoartele anuale de activitate ale consilierilor județeni;
• Rapoartele anuale de activitate ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Hunedoara ;
• Rapoartele anuale de activitate ale instituțiilor și serviciilor
publice de sub autoritatea Consiliului Județean Hunedoara ;
• Rapoarte anuale privind accesul la informațiile de interes public
întocmite conform Legii nr. 544/2001 ;
• Rapoarte anuale privind transparența decizională în
administrația publică la nivelul Consiliului Județean Hunedoara
întocmit conform Legii nr. 52/2003 ;
• Rapoartele anuale privind modul de soluționare a petițiilor ;
• Declarațiile de avere și de interese ale Președintelui Consiliului
Județean Hunedoara, ale vicepreședinților, ale consilierilor
județeni și ale funcționarilor publici
• Lista documentelor produse și/sau gestionate de Consiliul
Județean Hunedoara ;
• Evidența eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de
construire ;
• Lista investițiilor la nivelul Consiliului Județean Hunedoara ;
• Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Județean
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Hunedoara ;
Programul anual al achizițiilor publice ;
Lista proiectelor cu finanțare internă sau externă ;
Calendarul anual al piețelor și târgurilor din județul Hunedoara ;
Programul de transport public județean de persoane prin curse
regulate ;
Anunțuri privind concursurile organizate de Consiliul Județean
Hunedoara ;
Acordurile și protocoalele de cooperare și asociere ale
Consiliului Județean Hunedoara;
Componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică – ATOP;
Monitorul Oficial al Județului Hunedoara ;
Orice alte documente în afara celor exceptate de la accesul
liber al cetățenilor, conform lege;
Documente exceptate de la accesul liber al cetățenilor:
• informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și
ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor
clasificate, potrivit legii;
• informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele
care privesc interesele economice și politice ale României,
dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate,
potrivit legii;
• informațiile privind activitățile comerciale sau financiare,
dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de
proprietate intelectuală ori industrială, precum și
principiului concurenței loiale, potrivit legii;
• informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
• informațiile privind procedura în timpul anchetei penale
sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei,
se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol
viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în
urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;
• informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea
acestora aduce atingere asigurării unui proces achitabil
ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în
proces;
• informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de
protecție a tinerilor.
Alte documentele de interes public exceptate de la liberul
acces, prevăzute în acte normative speciale.
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j.Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau
gestionate, potrivit legii
LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE
ȘI/SAU GESTIONATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

• Hotărâri adoptate de către Consiliul Județean Hunedoara;
• Procese-verbale și minute ale ședințelor Consiliului Județean
Hunedoara ;
• Procesele verbale ale ședințelor comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Hunedoara;
• Dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Hunedoara;
• Registrul de evidență a hotărârilor Consiliului Județean
Hunedoara;
• Registrul de evidență a dispozițiilor Președintelui Consiliului
Județean Hunedoara;
• Registrul de evidență a cauzelor aflate pe rolul instanțelor
judecătorești;
• Numele și prenumele persoanelor din conducerea Consiliului
Județean Hunedoara, coordonatele de contact ale instituției,
respectiv : denumirea, adresa, numere de telefon, numere de
fax, adresa de e-mail, adresa paginii de Internet;
• Programul de audiențe al președintelui, vicepreședinților
Consiliului Județean Hunedoara și

a secretarul județului

Hunedoara;
• Corespondență diversă;
• Componența nominală a Consiliului Județean Hunedoara;
• Baza de date a consilierilor județeni;
• Structura organizatorică a Consiliului Județean Hunedoara;
• Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara și
componența acestora;
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• Instituțiile subordonate Consiliului Județean Hunedoara date de
contact, corespondență, bugete, organigrame și state de funcții
etc.;
• Planul anual de formare profesională;
• Dosarul profesional al funcționarilor publici și dosarul personal
al salariaților Consiliului Județean Hunedoara;
• Documente privind concursuri pentru ocuparea posturilor
scoase

la

concurs,

recrutarea,

promovarea

și

cariera

funcționarilor publici;
• Organigrama și Statul de funcții al aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Hunedoara;
• Rapoarte anuale de evaluare a performanțelor profesionale
individuale și stabilirea calificativelor anuale pentru funcționarii
publici;
• Rapoarte de audit;
• Rapoarte

anuale

ale

Președintelui

Consiliului

Județean

Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii
și a hotărârilor consiliului județean;
• Rapoarte anuale privind activitatea autorității publice județene;
• Rapoarte anuale de activitate ale consilierilor județeni;
• Rapoarte anuale de activitate ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Hunedoara;
• Rapoarte anuale privind accesul la informațiile de interes public
întocmite conform Legii nr. 544/2001;
• Rapoarte anuale transparența decizională în administrația
publică la nivelul Consiliului Județean Hunedoara întocmit
conform Legii nr. 52/2003;
• Rapoarte anuale privind modul de soluționare a petițiilor;
• Registrul pentru înregistrarea solicitărilor și răspunsurilor privind
accesul la informațiile de interes public și pentru gestionarea
procesului de acces la informații de interes public;
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• Registrul pentru reclamații administrative și plângeri în instanță
conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile
de interes public;
• Registrul pentru evidența petițiilor ;
• Registrul pentru evidența audiențelor;
• Declarații de avere și de interese ale consilierilor județeni, ale
președintelui

și

vicepreședinților

Consiliului

Județean

Hunedoara;
• Registrul declarațiilor de avere al consilierilor județeni;
• Registrul declarațiilor de interese al consilierilor județeni;
• Registrul declarațiilor de avere al funcționarilor publici;
• Registrul declarațiilor de interese al funcționarilor publici;
• Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici;
• Declarații de apartenență politică a consilierilor județeni;
• Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Hunedoara ;
• Bugetul propriu al Judeţului Hunedoara;
• Bilanţul contabil şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar ;
• Planurile urbanistice de detaliu (PUD), Planurile urbanistice
zonale (PUZ), Planurile urbanistice generale (PUG), Planul de
amenajare a teritoriului județean (PATJ) ;
• Certificatele de urbanism cu documentația aferentă ;
• Autorizații de construire/desființare cu documentațiile aferente;
• Lista investiţiilor la nivelul județului Hunedoara;
• Programul anual al achizițiilor publice;
• Lista achizițiilor publice ;
• Dosare de achiziții publice;
• Ofertele împreună cu documentația aferentă;
• Contractele încheiate în urma unor achiziții publice, directe de
produse servicii sau lucrări;
• Acorduri de asociere/parteneriat;
• Lista proiectelor cu finanțare internă sau externă;
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• Lista Programelor și strategiilor proprii ale CJH;
• Programul de transport public județean;
• Documente privind corespondența primită, creată sau expediată
prin Registratura generală a Consiliului Județean Hunedoara;
• Rapoarte anuale de activitate ATOP;
• Pocesele verbale ale ședintelor ATOP;
• Prezența pentru ședințele în plen și pe comisii ale membrilor
ATOP;
• Registrul de corespodentă al ATOP;
• Corespondența ATOP;
• Monitorul Oficial al Județului Hunedoara;
• Proceduri operaționale elaborate în cadrul în cadrul sistemului
de control intern/managerial din cadrul Consiliului Județean
Hunedoara;
• Proceduri de management al riscurilor și documentele aferente;
• Registrul riscurilor;
• Calendarul anual al piețelor și târgurilor ce se desfășoară în
județul Hunedoara;
• Fișe de instruire SSM și PSI ale angajaților Consiliului Județean
Hunedoara.
j.Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției
publice în situația în care persoana se consideră vătămată în
privința dreptului de acces la informațiile de interes public.
Potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și
completările ulterioare :
“Art. 32 În cazul în care o persoană se consideră că dreptul privind
accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate
adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau
instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.
Art. 33 Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate
depune reclamația administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de
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zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților
din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor
Legii nr. 544/2001 și ale prezentelor norme metodologice.
000.
Art. 36 – (1) Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația
administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale
prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios
administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea
termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.”
Astfel, Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică
să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune
morale și/sau patrimoniale.
Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
Decizia Curții de apel este definitivă și irevocabilă.
Atât plângerea cât și apelul se judecă în instanță în
procedură de urgență.
Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal și
recursul la curtea de apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de
copiere a informațiilor de intere public solicitate.
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