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HOTARAREA NR.10/2014 
privind aprobarea achiziționării documentației tehnico-economice pentru unele obiective 

de investiții ale consiliului județean, la faza studiu de fezabilitate 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Serviciului achiziții publice și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean;  
 În conformitate cu  prevederile art. V alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative și ale Ordonanței de 
Urgență a Guvernului României nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziție publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

   Art.1 - Se aprobă achiziționarea documentației tehnico-economice pentru obiectivele de 
investiții cuprinse în anexa la prezenta, la faza studiu de fezabilitate.  
 Art.2  - Sumele necesare achiziției prevăzute la art.1 se vor suporta din bugetul propriu 
al Județului Hunedoara. 
          Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul achiziții publice și 
proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 

 
                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:                       
PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                                Daniel  Dan          
 
 
 
 
 
Deva, la 31 ianuarie 2014 

 



 
 
                                                                                                                           ANEXA  

                                                                                                             la Hotărârea nr.10/2014  
a Consiliului Județean Hunedoara 

                         

 
 
 

1) Reabilitare și modernizare drum acces pentru integrarea in circuitul turistic european a 
cetăților dacice din Muntii Orăștiei (DJ705A:Costești–Sarmizegetusa Regia), km 2+200-
19+465,  L=17,265 km ; 

2) Reabilitare DJ107A:Limita județ Alba-Homorod-Geoagiu-Bobalna-Rapoltu Mare-Uroi-
Chimindia-Hărău-Bârsău, km 34+520-64+445, L=29,925km ; 

3) Reabilitare DJ 761:Șoimuș-Bărsău-Certeju de Sus-Săcărâmb-Geoagiu Băi, km 0+000-
36+275,L=36,275km 

4) Reabilitare DJ685: Cârnești – Clopotiva - Gura Zlata - Baraj Retezat, km 0+000-34+100 
L=34,100 km; 

5) Reabilitare DJ 706A: Ilia – Sârbi - Brănișca - Păuliș - Lunca – Bejan, km: 0+000-19+700 
L=19,700 km; 

6) Reabilitare DJ709F: Slătinioara-Cabana Rusu Masivul  Parâng, km 6+600-12+600  
L=6,00 km;  

7) Mutare linii electrice și alimentare cu energie electrică la obiectivul ”Scenă și amenajare 
spatiu public Costești”; 

8) Realizare hărți strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru sectorul de drum 
județean DJ 687:Sântuhalm-Hunedoara cuprins între km 0+000-10+090; 

9) Modernizarea și dezvoltarea Stațiunii Straja, municipiul Lupeni, jud.Hunedoara; 
10) Modernizarea și dezvoltarea Stațiunii Parâng, jud.Hunedoara, 
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