
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor măsuri pentru funcţionarea  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” 
 
 

          CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
  Având în vedere expunerea de motive nr.6030/15.04.2019 la proiectul de hotărâre inițiat de 
președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul  Mircea Flaviu Bobora ;  
 Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 52/2012 a Consiliului Județean Hunedoara privind asocierea 
Judetului Hunedoara cu unele unităţi administrativ teritoriale din județ, în vederea constituirii Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”;          
 Având în vedere obligaţia ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse la pct.4 din Decizia nr. 21/2018 a 
Camerei de Conturi Hunedoara referitoare la funcţionarea ADI-“Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor 
fără stăpân”, respectiv: 

 “4.-efectuarea demersurilor legale în vederea încheierii unui contract de asociere în care să fie 
precizată contribuţia şi participarea fiecărei părţi la realizarea obiectivelor şi activităţilor comune 
convenite precum şi condiţiile de administrare a rezultatelor financiare ale activităţilor desfăşurate 
în comun, asa cum este prevăzut la art.16 din OG nr. 71/2002; 

 -elaborarea, negocierea şi încheierea atât a contractului de delegare a gestiunii între operatorul de 
servicii de interes intercomunal (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru 
ocrotirea animalelor fără stăpân”) şi autorităţile administraţiei publice locale asociate, cât şi a 
anexelor la acesta, respectiv caietul de sarcini, regulamentul serviciului, inventarul bunurilor 
preluate în exploatare, procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor, aşa cum este prevăzut la 
art.17 din OG nr.71/2002;” 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii 
Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;  
 Având în vedere prevederile statului şi actului constitutiv al Serviciului Județean pentru ocrotirea 
animalelor fără stăpân, actualizate, aprobate prin Hotărârea nr. 52/2012 a Consiliului Județean Hunedoara; 
 În baza dispoziţiilor art. 16 si 17 din Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin.(1) 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.(1)- Pentru funcţionarea ADI ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stâpân”, în 
condiţiile statutului şi a actului constitutiv al acestei persoane juridice, aprobate prin Hotărârea nr. 52/2012 a 
Consiliului Județean Hunedoara, se adoptă următoarele măsuri: 

a) se aprobă încheierea unui contract de asociere între UAT-Judeţul Hunedoara şi unele unităţi 
administrativ-teritoriale din Județul Hunedoara, în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre; 

b) se aprobă încheierea contractului de delegare a gestiunii între operatorul de servicii de interes 
județean ADI-Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân şi autorităţile administraţiei publice 
locale asociate conform lit.a), în forma prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



(2)- Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Județean Hunedoara să semneze în numele şi pe 
seama Județului Hunedoara, contractele prevăzute la alin. (1) din prezentul articol. 

Art.2.(1) - Prezenta se duce la îndeplinire de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul 
județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” și se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 

(2) - Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
 

 
PREȘEDINTE, 

Mircea Flaviu BOBORA 
 
 
 
 
 
 

Deva, la __________ 2019 

A V I Z A T : 
SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Daniel DAN 
 

                                                                                                      
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXA  nr. 1 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. ____/2019 

 
 
 
 

CONTRACT  DE  ASOCIERE 
 

Prezenta anexă conţine _____ file 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        PREŞEDINTE,                  SECRETAR  AL JUDEŢULUI,   
Mircea Flaviu BOBORA                             Daniel DAN 

 
 



 
 
 
 

CONTRACT  DE  ASOCIERE 
pentru realizarea în comun  

a activităţilor şi serviciilor publice de gestionare a câinilor  fără stăpân 
în Judetul Hunedoara 

 
 
Art. I.-  Denumirea părţilor contractante: 
 
1. U.A.T.- Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu sediul in Deva, str. 1Decembrie 1918, 
nr. 28, judetul Hunedoara, reprezentat de Dl. Bobora Mircea  Flaviu, în calitate de Președinte al Consiliului 
Județean, legal împuternicit în acest scop; 
2. U.A.T.-  Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, cu sediul in str. Libertatii, 
nr. 17, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Bobouțanu Dan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop; 
3. U.A.T.-  Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local al Municipiului Oraștie, cu sediul în Piața Aurel Vlaicu , nr. 
3, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Bălan Ovidiu Laurențiu în calitate de Primar, legal împuternicit în 
acest scop; 
4. U.A.T.-  Municipiul Petroșani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani, cu sediul în str. 1Decembrie 
1918, nr. 93, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Iacob Ridzi Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit 
în acest scop; 
5. U.A.T.- Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni, cu sediul în str. Revoluției, nr. 2, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Răsmeriță Cornel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
6. U.A.T.-   Orașul Aninoasa, prin Consiliul Local al Orașului Aninoasa, cu sediul în str. Libertații, nr. 85, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Duncă Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
7. U.A.T.-  Orașul Călan, prin Consiliul Local al Orașului Călan, cu sediul în str. Gării, nr. 1, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Iovanesc Adrian Filip, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
8. U.A.T.-  Orașul Geoagiu, prin Consiliul Local al Orașului Geoagiu, cu sediul în Calea Romanilor, nr. 141, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Cărăguț Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit in în acest scop; 
9. U.A.T.-   Orașul Simeria, prin Consiliul Local al Orașului Simeria, cu sediul în str. Avram Iancu nr. 23, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Rișteiu Emil Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
10. U.A.T.-   Orașul Uricani, prin Consiliul Local al Orașului Uricani, cu sediul în str. 1Mai, nr. 6, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Buhăescu Dănuț, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
11. U.A.T.-   Comuna Brănișca, prin Consiliul Local al Comunei Brănișca, cu sediul în str. Principală, nr. 67, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Ștef Adel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
12. U.A.T.-   Comuna Cârjiți, prin Consiliul Local al Comunei Cârjiți, cu sediul în str. Principală, nr. 1,    județul 
Hunedoara, reprezentat de D-na Adam Daniela Maria, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
13. U.A.T.-   Comuna Peștișu Mic, prin prin Consiliul Local al Comunei Peștișu Mic, cu sediul în str. 
Principală, nr. 64, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Voina Leorean Casian, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop; 
14. U.A.T.-   Comuna Șoimuș, prin Consiliul Local al Comunei Șoimuș, cu sediul în str. Principală, nr. 310,    
județul Hunedoara, reprezentat de Dl.Irimie Mihai Gabriel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop; 
15. U.A.T.-   Comuna Vețel, prin Consiliul Local al Comunei Vețel, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 256, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl.  Hențiu Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop. 
16. U.A.T.-   Municipiul Deva, prin Consiliul Local al Municipiului Deva, cu sediul in Piața Unirii, nr. 4, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Oancea Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
17. U.A.T.-   Municipiul Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad, cu sediul in str. Independenței, nr. 2, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Cazacu Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
18. U.A.T.-   Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, cu sediul str. Romanilor , nr. 6, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Ile Gheorghe în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 



19. U.A.T.-   Orașul Hațeg, prin Consiliul Local al Orașului Hațeg, cu sediul în Piața Unirii, nr. 6, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Goia Marcel Adrian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
20. U.A.T.-   Orașul Petrila, prin Consiliul Local al Orașului Petrila, cu sediul în str. Republicii, nr. 196, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Jurca Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
21. U.A.T.-   Comuna Baia de Criș, prin Consiliul Local al Comunei Baia de Criș, cu sediul în str. Tribunului, 
nr. 4, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Gorcea Mihaiu Liviu, în calitate de Primar, legal împuternicit în 
acest scop; 
22. U.A.T.-   Comuna Balșa, prin Consiliul Local al Comunei Balșa, cu sediul în Balșa, nr. 175, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Meteșan Simion, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
23. U.A.T.-   Comuna Băcia, prin Consiliul Local al Comunei Băcia, cu sediul în str. Principală, nr. 242, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Alba Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit in în acest scop; 
24. U.A.T.-   Comuna Băița, prin Consiliul Local al Comunei Băița, cu sediul Băița. nr 110, județul Hunedoara, 
reprezentat de Dl. Diniș Damian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
25. U.A.T.-   Comuna Beriu, prin Consiliul Local al Comunei Beriu, cu sediul în str. Câmpului, nr.131, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Bîc Emil Moise, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
26. U.A.T.-   Comuna Boșorod, prin Consiliul Local al Comunei Boșorod cu sediul în str. Principală, nr. 73, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Cacuci Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
27. U.A.T.-   Comuna Bretea Română, prin Consiliul Local al Comunei Bretea Română, cu sediul în  Bretea 
Română, nr. 15, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Ionescu Gruia Răzvan Ciprian, în calitate de Primar, 
legal împuternicit în acest scop; 
28. U.A.T.-   Comuna  Bulzeștii de Sus, prin prin Consiliul Local al Comunei Bulzeștii de Sus, cu sediul în 
Bulzeștii de Sus, nr. 35, județul Hunedoara, reprezentat de Dl.  Suba Mirel Ion, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop; 
29. U.A.T.-   Comuna Certeju de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus, cu sediul în str. 
Principală, nr. 171, județul Hunedoara, reprezentat de Dl.  Cîmpian Petru Adrian, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop; 
30. U.A.T.-   Comuna Crișcior, prin Consiliul Local al Comunei Crișcior, cu sediul în str. Plopilor, nr 6, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl.  Furdui Ovidiu Ilie, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
31. U.A.T.-   Comuna Densuș, prin Consiliul Local al Comunei Densuș, cu sediul în Densuș, nr. 154, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Vîrtopean Ionel Adrian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
32. U.A.T.-   Comuna Dobra, prin Consiliul Comunei Dobra, cu sediul în Piața Victoriei , nr. 1, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Pădurean Ovidiu Iosif în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
33. U.A.T.-   Comuna General Berthelot, prin Consiliul Local al Comunei  General Berthelot, cu sediul în 
General Berthelot, nr. 30, județul Hunedoara, reprezentat de D-na. Huzoni Marina, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop; 
34. U.A.T.-  Comuna Hărău, prin Consiliul Local al Comunei Hărău, cu sediul în str. Principală, nr. 69, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Albu Weber Lucian Mihael, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop; 
35. U.A.T.-   Comuna Ilia, prin Consiliul Local al Comunei Ilia, cu sediul în str. Libertații, nr. 56, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Omotă Gabriel Marius, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
36. U.A.T.-  Comuna Lapugiu de Jos, prin Consiliul Local al  Comunei Lăpugiu de Jos, cu sediul în Lăpugiu 
de Jos, nr. 60, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Chiorean Alin Traian, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop; 
37. U.A.T.-   Comuna Luncoiu  de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Luncoiu  de Jos, cu sediul în Luncoiu  
de Jos, nr. 80A, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Dud Călin Dorin, în calitate de Primar, legal împuternicit 
în în acest scop; 
38. U.A.T.-   Comuna Pui, prin Consiliul Local al Comunei Pui, cu sediul în str. Republicii, nr. 64, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Stoica Victor Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
39. U.A.T.-   Comuna Rapoltu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Rapoltu Mare, cu sediul în Rapoltu 
Mare, nr. 64, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Roman Octavian, în calitate de Primar, legal împuternicit 
în acest scop; 
40. U.A.T.-   Comuna Ribița, prin Consiliul Local al Comunei Ribița, cu sediul în Ribița, nr. 22, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Faur Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 



41. U.A.T.-   Comuna Rîu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori, cu sediul în str. Principală, nr. 
1,  județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Mang Niculiță, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
42. U.A.T.-   Comuna Sarmizegetusa, prin prin Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, cu sediul în str. 
Principală, nr. 4, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Cordoș Adrian, în calitate de Primar, legal împuternicit 
în acest scop; 
43. U.A.T.-   Comuna Sălașu de Sus, prin Consiliul Local al comunei Sălașu de Sus, cu sediul în Sălașu de 
Sus, nr. 21, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Marica Petru Sorin, în calitate de Primar, legal împuternicit 
în acest scop; 
44. U.A.T.-   Comuna Sîntămăria Orlea, prin Consiliul Local al comunei Sîntămăria Orlea, cu sediul în str. 
Principală, nr 130, județul Hunedoara, reprezentat de Dl.  Oprean Dumitru Ioan, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop; 
45. U.A.T.-   Comuna Teliucul Inferior, prin Consiliul Local Comunei Teliucul Inferior, cu sediul în str. Minei, 
nr. 2, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Pupeză Daniel Gheorghe Sorin, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop; 
46. U.A.T.-   Comuna Totești, prin Consiliul Local al Comunei Totești, cu sediul în Totești , nr. 53, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Pasconi Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
47. U.A.T.-   Comuna Turdaș, prin Consiliul Local al Comunei Turdaș, cu sediul în str. Principală, nr. 100, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Bocșeri Remi, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
48. U.A.T.-  Comuna Vața de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vața de Jos, cu sediul în str. Calea 
Crișului, nr. 18, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Folescu Milu, în calitate de Primar, legal împuternicit în 
acest scop; 
49. U.A.T.-   Comuna Vălișoara, prin Consiliul Local Comunei Vălișoara, cu sediul în str. Vălișoara, nr. 119, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Rovinar Mircea Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop; 
50. U.A.T.-   Comuna Vorța, prin Consiliul Local al Comunei Vorța, cu sediul în Vorța, nr. 5, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Bureană Radu Emil, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
51. U.A.T.-   Comuna Zam, prin Consiliul Local al Comunei Zam, cu sediul în Zam nr. 149, județul Hunedoara, 
reprezentat de Dl. Nistor Sorin Ionel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop. 
 
Art.II.- Asocierea părților,  fără constituirea unei persoane juridice noi 
(1) -În temeiul prevederilor art. 16 din Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, 
părţile se asociază, fără constituire unei noi persoane juridice, pentru realizarea în comun a activităţilor şi 
serviciilor publice de gestionare a câinilor fără stăpân. 
(2)- Înțelegând că problema gestionării câinilor fără stăpân este una de interes general, pentru toate 
comunităţile locale din Județul Hunedoara, ce poate fi rezolvată numai în comun de către UAT-urile asociate, 
şi nu individual, părţile îşi exprimă voinţa de asociere şi de contribuţie comună la realizarea şi finanţarea 
activităţilor şi serviciilor publice de gestionarea câinilor fără stăpân, stabilind că în acest mod vor beneficia 
toate comunităţile locale implicate. 
Art.III. - Obiectul asocierii 
Obiectul prezentului contract de asociere este stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor asociate, în vederea 
realizării în comun a activităţilor şi serviciilor publice de gestionare a câinilor fără stăpân. 
Art.IV.– Scopul asocierii 
(1) – Scopul declarat al asocierii este gestionarea şi administrarea în comun a activităţilor şi serviciilor publice 
de ocrotire şi gestionare a câinilor fără stăpân, a serviciilor de ecarisaj, a serviciilor de incinerare a deșeurilor 
animaliere, și a altor activităţi colaterale acestora, precum şi finanțarea în comun a realizării acestor activităţi şi 
servicii.  
(2)- Scopul comun derivă din necesitatea de a rezolva problema câinilor fără stăpân existentă la nivelul 
fiecărui UAT, printr-un singur operator creat în acest scop. 
Art. V. Activităţi şi servicii ce se vor realiza şi finanţa în comun 
(1) La nivelul UAT-urilor municipii, orașe, comune se organizează/sunt organizate servicii publice de 
gestionare a câinilor fără stăpân, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii 
Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 



Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. Aceste servicii 
locale se realizează prin instituirea şi aplicarea de norme/măsuri privind capturarea, transportul, îngrijirea, 
adopția, revendicarea şi eutanasierea animalelor fără stăpân. Aceste servicii locale asigură protecţia câinilor 
conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protecţia cetăţenilor.  
(2) Serviciile publice de gestionare a animalelor/câinilor fără stăpân organizate la nivelul UAT-urilor cuprind : 

a) capturarea câinilor fără stăpân pe baza unor planuri de acţiune; 
b) capturarea câinilor fără stăpân pe baza reclamaţiilor cetăţenilor sau instituţiilor; 
c) îngrijirea câinilor capturaţi în adăposturi în vederea adopţiilor sau revendicărilor; 
d) efectuarea de tratamente medicale şi sterilizări pentru animalele adoptate; 
e) promovarea prin mijloace media a adopţiilor, adopţiilor la distanţă, adopţiilor internaţionale şi a 

revendicărilor, cât şi a legislației în vigoare privind regimul câinilor cu sau fără stăpân; 
f) organizarea de târguri de adopţie, precum şi participarea la alte evenimente de acest gen, organizate 

de alte asociaţii; 
g) colaborarea cu alte asociații şi O.N.G.-uri care desfăşoară activități cu specific asemănător, în 

vederea realizării adopţiilor de câini, potrivit reglementărilor legale aplicabile în vigoare; 
h) eutanasierea animalelor în condiţiile legii, pe baza aprobărilor primite de la reprezentanţii primăriilor, 

cu respectarea legislației în materie; 
i) prestarea de servicii publice de ecarisaj, cu respectarea tuturor reglementărilor legale aplicabile; 

(1) La nivelul Județului Hunedoara se organizează activitatea/serviciul de incinerare şi neutralizare a 
deșeurilor animaliere, sau altele asimilate acestora. Această activitate/serviciu public, va respecta toate 
prevederile legale în materie, privind autorizarea şi funcţionarea, inclusiv reglementările privind protecţia 
mediului aplicabile. 
 
Art. VI. Voinţa asociaţilor de a finanţa în comun activităţile şi serviciile publice de ecarisaj 
(1) Prin încheierea prezentului contract de asociere, asociaţii îşi exprimă voinţa de a gestiona finanţa în comun 
activităţile şi servicille publice prevăzute la art. V, pe o durată de 15 ani, în următoarele condiţii: 
a) realizarea în comun se face prin delegarea gestiunii acestor activităţi şi servicii publice de interes local şi 

județean, către operatorul de servicii de interes judeţean: ADI-Serviciul județean pentru ocrotirea 
animalelor fără stăpân; 

b) părţile hotărâsc să menţină în vigoare contractele de delegare a gestiunii existente, încheiate de ADI-
SJOAFS (denumite contracte locale) şi să le integreze într-un contract de delegare general, la nivelul 
judeţului Hunedoara. Fiecare dintre aceste contracte locale constituie reglementarea specială stabilită la 
nivelui fiecărui UAT. În cazul unor neconcordanțe între Condițiile/Clauzele Speciale (din contractele locale) 
și Condițiile/Clauzele Generale (din contractul general de delegare a gestiunii) primează prevederile 
Condițiilor/Clauzelor Speciale din contractele locale încheiate. UAT-urile membre au libertatea să-şi 
negocieze/renegocieze contracte locale cu operatorul ADI-SJOAFS. 

c) infrastructura aferentă activităţilor şi serviciilor publice de ecarisaj va fi pusă la dispoziţie/dată în folosință 
gratuită cu această destinaţie, de UAT-uri către operatorul ADI-Serviciul județean pentru ocrotirea 
animalelor fără stăpân; 

d) finanţarea acestor activităţi/servicii se face prin alocarea şi plata cotizaţiei de către fiecare UAT asociat, 
către operatorul de servicii de interes județean; 

e) cotizaţia anuală va fi propusă de Adunarea Generală a Asociaţilor a ADI-Serviciul județean pentru ocrotirea 
animalelor fără stăpân şi va fi aprobată anual, prin hotărâre, de către autorităţile deliberative ale UAT-urilor 
membre; 

f) volumul și structura activităţilor şi serviciilor desfăşurate în comun, va fi stabilit de către UAT-uri prin 
hotărârea AGA a ADI-Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân, în funcţie de nivelul alocat 
al cotizaţiilor de către UAT-urile membre. 

 
Art.VII.- Contribuţia și participarea fiecărei părţi asociate la realizarea obiectivelor şi activităţilor 
comune 
(1)- Fiecare parte asociată va pune cu titlu gratuit, la dispoziţia operatorului de servicii de interes județean, 
infrastructura de care dispune, cu această destinaţie. 



 (2)- Fiecarea parte asociată va constribui la stabilirea şi monitorizarea derulării activităţilor operatorului de 
servicii de gestionare a animalelor fără stăpân, prin aprobarea unui program anual de activităţi, în cadrul AGA 
al ADI-SPJOAFS. 
(3)- Fiecarea parte asociată va finanţa/va aloca o cotizaţie anuală operatorului de servicii județean, pentru 
desfăşurarea activităţilor şi a serviciilor publice de ocrotire a animalelor fără stăpân. Finanţarea de către UAT-
urile asociate, va trebui să asigure desfăşurarea normală a activităţilor şi serviciilor publice de ocrotire a 
animalelor fără stăpân. 
(4)- De comun acord, părțile vor institui un mecanism de control al activităţii operatorului de servicii de 
gestionare a animalelor fără stăpân, inclusiv în ceea ce privește utilizarea sumelor alocate către UAT-urile 
membre, potrivit destinaţiei stabilite. 
 
Art.VIII.- Condiţii de administrare a rezultatelor financiare ale activităţilor desfăşurate în comun 
(1)- Activitatea financiară a operatorului serviciilor se va derula şi monitoriza pe baza execuţiei bugetului de 
venituri și cheltuieli aprobat de către asociaţi, sursele veniturilor operatorului fiind următoarele: 

a) cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele Autorităţilor Locale; 
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 
c) donaţii, sponsorizări sau legate;  
d) venituri din prestări de servicii specifice şi orice alte surse legale de venituri.  

(2) Operatorul serviciului întocmește situaţiile financiare anuale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În 
situaţia în care la încheierea exerciţiului financiar anual, operatorul serviciului înregistrează excedent, acesta 
se reportează pentru exerciţiul financiar al anului următor, păstrându-se destinaţia. 
(3)- În condiţiile în care, din cotizaţiile membrilor asociaţi, prin alocarea cu această destinaţie, sau din 
derularea unor programe/proiecte cu/fără finanțare externă nerambursabilă, prin activitatea specifică a 
operatorului rezultă bunuri de natura domeniului public/privat al UAT-urilor, respectiv investiţii sau modernizări 
la infrastructura existentă pusă la dispoziţia operatorului de către UAT-uri, aceste bunuri aparţin proprietăţii 
publice/private, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se înregistrează în patrimoniul 
acestora conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau a legislaţiei în materie aplicabile, pe baza următoarelor criterii: 
  a) bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unităţi administrativ-teritoriale, pe care o şi deservesc, 
aparţin domeniului public al acesteia; 
  b) bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai multe 
unităţi administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al judeţului,  
(4)- Modernizările sau investiţiile realizate la adăposturi sau pe terenuri aparţinând unui UAT-membru asociat, 
la finalizarea modernizării sau investiţiei, dobândesc acelasi regim juridic ca și cel al terenului pe 
amplasamentul căruia s-a realizat investiţia sau modernizarea. 
Art.IX.- Dispoziţii finale 
 (1) - Prezentul Contract de asociere intră în vigoare la data semnării lui, după aprobarea  acestuia  prin 
hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale implicate. 
(2) - Prezentul contract se completează cu reglementările legale în vigoare aplicabile. 
(3) - Clauze de încetare a contractului 
a) Prin acordul părților; 
b) Prin efectul unor reglementări legale ulterioare. 

 (4) Orice modificare a prezentului contract de asociere se face prin act adiţional semnat de către părţile 
asociate.  

(5)-Prezentul  Contract de asociere  s-a întocmit în 51 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 
semnatară. 

ASOCIAŢII: 
 
1. U.A.T.- Județul Hunedoara,  
prin Consiliul Județean Hunedoara,  
reprezentat de  Bobora Mircea  Flaviu,  
în calitate de Președinte,  
 
2. U.A.T.-  Municipiul Hunedoara,  

prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara,  
reprezentat de  Bobouțanu Dan,  
în calitate de Primar,  
3. U.A.T.-  Municipiul Orăștie,  
prin Consiliul Local al Municipiului Oraștie,  
reprezentat de  Bălan Ovidiu Laurențiu  



în calitate de Primar,   
 
4. U.A.T.-  Municipiul Petroșani,  
prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani,  
reprezentat de Iacob Ridzi Tiberiu,  
în calitate de Primar,   
 
5. U.A.T.- Municipiul Lupeni,  
prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni,  
reprezentat de Răsmeriță Cornel,  
în calitate de Primar,   
 
 
6. U.A.T.-   Orașul Aninoasa,  
prin Consiliul Local al Orașului Aninoasa,  
reprezentat de Duncă Nicolae,  
în calitate de Primar,  
 
 
7. U.A.T.-  Orașul Călan,  
prin Consiliul Local al Orașului Călan,  
reprezentat de Iovanesc Adrian Filip,  
în calitate de Primar,   
 
 
8. U.A.T.-  Orașul Geoagiu,  
prin Consiliul Local al Orașului Geoagiu, 
reprezentat de Cărăguț Vasile,  
în calitate de Primar,  
  
 
9. U.A.T.-   Orașul Simeria,  
prin Consiliul Local al Orașului Simeria,  
reprezentat de Rișteiu Emil Ioan,  
în calitate de Primar,  
 
 
10. U.A.T.-   Orașul Uricani,  
prin Consiliul Local al Orașului Uricani,  
reprezentat de Buhăescu Dănuț,  
în calitate de Primar,   
 
 
11. U.A.T.-   Comuna Brănișca,  
prin Consiliul Local al Comunei Brănișca,  
reprezentat de Ștef Adel,  
în calitate de Primar,   
 
 
12. U.A.T.-   Comuna Cârjiți,  
prin Consiliul Local al Comunei Cârjiți,  
reprezentat de  Adam Daniela Maria, 
în calitate de Primar,   
 

 
13. U.A.T.-   Comuna Peștișu Mic,  
prin prin Consiliul Local al Comunei Peștișu Mic,  
reprezentat de  Voina Leorean Casian, 
în calitate de Primar,   
 
 
14. U.A.T.-   Comuna Șoimuș, prin Consiliul Local 
al Comunei Șoimuș,  
reprezentat de  Irimie Mihai Gabriel,  
în calitate de Primar,   
 
 
15. U.A.T.-   Comuna Vețel,  
prin Consiliul Local al Comunei Vețel,  
reprezentat de  Hențiu Ioan,  
în calitate de Primar,   
 
 
16. U.A.T.-   Municipiul Deva,  
prin Consiliul Local al Municipiului Deva,  
reprezentat de Oancea Florin,  
în calitate de Primar,  
 
 
17. U.A.T.-   Municipiul Brad,  
prin Consiliul Local al Municipiului Brad,  
reprezentat de Cazacu Florin,  
în calitate de Primar,   
 
 
18. U.A.T.-   Municipiul Vulcan,  
prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan,  
reprezentat de Ile Gheorghe  
în calitate de Primar,   
 
 
19. U.A.T.-   Orașul Hațeg,  
prin Consiliul Local al Orașului Hațeg,  
reprezentat de Goia Marcel Adrian,  
în calitate de Primar,  
 
 
20. U.A.T.-   Orașul Petrila,  
prin Consiliul Local al Orașului Petrila,  
reprezentat de Jurca Vasile,  
în calitate de Primar,   
 
 
21. U.A.T.-   Comuna Baia de Criș,  
prin Consiliul Local al Comunei Baia de Criș,  
reprezentat de Gorcea Mihaiu Liviu,  
în calitate de Primar,   
 



 
22. U.A.T.-   Comuna Balșa,  
prin Consiliul Local al Comunei Balșa,  
reprezentat de Meteșan Simion, 
în calitate de Primar,  
 
 
23. U.A.T.-   Comuna Băcia,  
prin Consiliul Local al Comunei Băcia,  
reprezentat de Alba Florin, 
 în calitate de Primar,   
 
 
24. U.A.T.-   Comuna Băița,  
prin Consiliul Local al Comunei Băița,  
reprezentat de Diniș Damian,  
în calitate de Primar,   
 
 
 
25. U.A.T.-   Comuna Beriu,  
prin Consiliul Local al Comunei Beriu,  
reprezentat de Bîc Emil Moise,  
în calitate de Primar,   
 
 
26. U.A.T.-   Comuna Boșorod,  
prin Consiliul Local al Comunei Boșorod  
reprezentat de Cacuci Tiberiu, 
 în calitate de Primar,   
 
 
27. U.A.T.-   Comuna Bretea Română,  
prin Consiliul Local al Comunei Bretea Română, 
 reprezentat de Ionescu Gruia Răzvan Ciprian, 
 în calitate de Primar,   
 
 
28. U.A.T.-   Comuna  Bulzeștii de Sus,  
prin Consiliul Local al Comunei Bulzeștii de Sus, 
reprezentat de Suba Mirel Ion,  
în calitate de Primar,   
 
 
29. U.A.T.-   Comuna Certeju de Sus,  
prin Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus,  
reprezentat de Cîmpian Petru Adrian,  
în calitate de Primar,   
 
 
30. U.A.T.-   Comuna Crișcior,  
prin Consiliul Local al Comunei Crișcior,  
reprezentat de  Furdui Ovidiu Ilie,  
în calitate de Primar,   

 
 
31. U.A.T.-   Comuna Densuș,  
prin Consiliul Local al Comunei Densuș,  
reprezentat de Vîrtopean Ionel Adrian, 
 în calitate de Primar,   
 
32. U.A.T.-   Comuna Dobra,  
prin Consiliul Comunei Dobra,  
reprezentat de Pădurean Ovidiu Iosif  
în calitate de Primar,   
 
 
33. U.A.T.-   Comuna General Berthelot,  
prin Consiliul Local al Comunei  General Berthelot, 
reprezentat de Huzoni Marina,  
în calitate de Primar,   
 
 
34. U.A.T.-  Comuna Hărău,  
prin Consiliul Local al Comunei Hărău,  
reprezentat de Albu Weber Lucian Mihael, 
 în calitate de Primar,   
 
 
35. U.A.T.-   Comuna Ilia,  
prin Consiliul Local al Comunei Ilia,  
reprezentat de Omotă Gabriel Marius,  
în calitate de Primar,   
 
 
36. U.A.T.-  Comuna Lapugiu de Jos,  
prin Consiliul Local al  Comunei Lăpugiu de Jos,  
reprezentat de Chiorean Alin Traian,  
în calitate de Primar,  
 
 
37. U.A.T.-   Comuna Luncoiu  de Jos,  
prin Consiliul Local al Comunei Luncoiu  de Jos,  
reprezentat de Dud Călin Dorin,  
în calitate de Primar,   
 
 
38. U.A.T.-   Comuna Pui,  
prin Consiliul Local al Comunei Pui,  
reprezentat de Stoica Victor Tiberiu, 
 în calitate de Primar,  
 
 
39. U.A.T.-   Comuna Rapoltu Mare,  
prin Consiliul Local al Comunei Rapoltu Mare,  
reprezentat de Roman Octavian, 
 în calitate de Primar,   
 



 
40. U.A.T.-   Comuna Ribița,  
prin Consiliul Local al Comunei Ribița,  
reprezentat de Faur Ioan,  
în calitate de Primar,   
 
 
41. U.A.T.-   Comuna Rîu de Mori, 
 prin Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori,  
reprezentat de Mang Niculiță,  
în calitate de Primar,  
  
 
42. U.A.T.-   Comuna Sarmizegetusa,  
prin Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,  
reprezentat de    Cordoș Adrian,  
în calitate de Primar,  
 
 
 43. U.A.T.-   Comuna Sălașu de Sus,  
prin Consiliul Local al comunei Sălașu de Sus,  
reprezentat de Marica Petru Sorin,  
în calitate de Primar,   
 
 
44. U.A.T.-   Comuna Sîntămăria Orlea,  
prin Consiliul Local al comunei Sîntămăria Orlea, 
reprezentat de Oprean Dumitru Ioan,  
în calitate de Primar,  
 
 
45. U.A.T.-   Comuna Teliucul Inferior, 
 prin Consiliul Local Comunei Teliucul Inferior, 
reprezentat de Pupeză Daniel Gheorghe Sorin, 
în calitate de Primar,   
 
 
46. U.A.T.-   Comuna Totești,  
prin Consiliul Local al Comunei Totești,  

reprezentat de Pasconi Tiberiu,  
în calitate de Primar,  
 
 
47. U.A.T.-   Comuna Turdaș,  
prin Consiliul Local al Comunei Turdaș,  
reprezentat de Bocșeri Remi, 
 în calitate de Primar 
 
 
48. U.A.T.-  Comuna Vața de Jos,  
prin Consiliul Local al Comunei Vața de Jos, 
reprezentat de Folescu Milu,  
în calitate de Primar 
 
 
49. U.A.T.-   Comuna Vălișoara,  
prin Consiliul Local Comunei Vălișoara,  
reprezentat de   Rovinar Mircea Ioan, 
 în calitate de Primar,  
 
 
 
50. U.A.T.-   Comuna Vorța,  
prin Consiliul Local al Comunei Vorța,  
reprezentat de Bureană Radu Emil,  
în calitate de Primar,   
 
 
51. U.A.T.-   Comuna Zam,  
prin Consiliul Local al Comunei Zam,  
reprezentat de Nistor Sorin Ionel, 
 în calitate de Primar,   
 
 
 
 
 

 
  
  

 



 
 
 
 

ANEXA  nr. 2 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. ____/2019 

 
 
 
 

CONTRACT  DE  DELEGARE  A  GESTIUNII - general 
la nivelul județului Hunedoara  

pentru realizarea în comun a activităţilor şi serviciilor publice  
de gestionare a câinilor fără stăpân 

 
 

Prezenta anexă conţine _____ file 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        PREŞEDINTE,                  SECRETAR  AL JUDEŢULUI,   
Mircea Flaviu BOBORA                             Daniel DAN 

 
 



CONTRACT  DE  DELEGARE  A  GESTIUNII - general 
la nivelul județului Hunedoara  

pentru realizarea în comun a activităţilor şi serviciilor publice de gestionarea câinilor  fără stăpân 
 

 PREAMBUL  
 Prezentul contract de delegare - general pentru județul Hunedoara are caracterul unui contract 
integrator al contractelor de delegare a gestiunii încheiate la nivelul fiecarui UAT membru cu ADI-SJOAFS, 
 şi se încheie în următorul context: 
 la nivelul judeţului Hunedoara este înfiinţat din anul 2012, ADI-Serviciul județean pentru ocrotirea 

animalelor fără stâpân, potrivit statului şi actului constitutiv, aprobate prin Hotărârea nr. 52/2012 a 
Consiliului Județean Hunedoara, cu modificările şi completările ulterioare, persoană juridică la înfiinţarea 
căreia, membrii asociaţi sunt tocmai unităţile administrativ-teritoriale din Județul Hunedoara, UAT-uri care 
au dorit să rezolve împreună problema câinilor comunitari, ajunsă la acea dată la un nivel îngrijorător; 

 nu toate UAT-urile membre deţin adăposturi autorizate pentru gestionarea animalelor fără stăpân, de aici 
rezultă necesitatea de realizare şi gestionare în comun a acestor activităţi; 

 la nivelul județului poate fi achiziţionat un incinerator pentru neutralizarea deşeurilor de origine animalieră, 
care să deservească întregul județ; 

 ADI - Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fărăr stâpân, derulează încă din anul 2012 activităţi 
specifice şi servicii publice de gestionare a animalelor fără stăpân, în baza contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de ocrotire a animalelor fără stăpân (contracte locale), încheiate în mod 
punctual de către ADI-Serviciul județean de ocrotire a animalelor fără stăpân, cu  fiecare UAT în parte; 

 în mod suplimentar, UAT-urile s-au asociat în temeiul art. 16 din Ordonanţa 71/2002 (fără constituirea 
unei noi persoane juridice) încheind contractul de asociere nr. _______2019  prin care au hotărât să 
realizeze şi să finanţeze în comun activităţile şi serviciile publice de gestionare a animalelor fără stăpân în 
Județul Hunedoara; 

 
Art. 1 -PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Prezentul contract se încheie între   
I. PARTEA DELEGANTĂ (DELEGATAR) formată din asocierea UAT-urilor realizată prin contractul de 
asociere nr. _____/_____ în scopul realizării şi finanţării în comun în judetul Hunedoara a activităţilor şi 
serviciilor publice de gestionare a câinilor  fără stăpân,  după cum urmează: 
1. U.A.T.- Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 28, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Bobora Mircea Flaviu, în calitate de Președinte al Consiliului 
Județean, legal împuternicit în acest scop; 
2. U.A.T.- Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, cu sediul in str. Libertatii, nr. 
17, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Bobouțanu Dan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop; 
3. U.A.T.-  Municipiul Orăștie, prin Consiliul Local al Municipiului Oraștie, cu sediul în Piața Aurel Vlaicu , nr. 
3, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Bălan Ovidiu Laurențiu în calitate de Primar, legal împuternicit în 
acest scop; 
4. U.A.T.- Municipiul Petroșani, prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani, cu sediul în str. 1 Decembrie 
1918, nr. 93, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Iacob Ridzi Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit 
în acest scop; 
5. U.A.T.- Municipiul Lupeni, prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni, cu sediul în str. Revoluției, nr. 2, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Răsmeriță Cornel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
6. U.A.T.-   Orașul Aninoasa, prin Consiliul Local al Orașului Aninoasa, cu sediul în str. Libertații, nr. 85, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Duncă Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
7. U.A.T.-  Orașul Călan, prin Consiliul Local al Orașului Călan, cu sediul în str. Gării, nr. 1, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Iovanesc Adrian Filip, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
8. U.A.T.-  Orașul Geoagiu, prin Consiliul Local al Orașului Geoagiu, cu sediul în Calea Romanilor, nr. 141, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Cărăguț Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit in în acest scop; 
9. U.A.T.-   Orașul Simeria, prin Consiliul Local al Orașului Simeria, cu sediul în str. Avram Iancu nr. 23, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Rișteiu Emil Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 



10. U.A.T.-   Orașul Uricani, prin Consiliul Local al Orașului Uricani, cu sediul în str. 1Mai, nr. 6, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Buhăescu Dănuț, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
11. U.A.T.-   Comuna Brănișca, prin Consiliul Local al Comunei Brănișca, cu sediul în str. Principală, nr. 67, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Ștef Adel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
12. U.A.T.-   Comuna Cârjiți, prin Consiliul Local al Comunei Cârjiți, cu sediul în str. Principală, nr. 1,    județul 
Hunedoara, reprezentat de D-na Adam Daniela Maria, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
13. U.A.T.-   Comuna Peștișu Mic, prin prin Consiliul Local al Comunei Peștișu Mic, cu sediul în str. 
Principală, nr. 64, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Voina Leorean Casian, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop; 
14. U.A.T.- Comuna Șoimuș, prin Consiliul Local al Comunei Șoimuș, cu sediul în str. Principală, nr. 310,    
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Irimie Mihai Gabriel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop; 
15. U.A.T.-   Comuna Vețel, prin Consiliul Local al Comunei Vețel, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 256, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl.  Hențiu Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop. 
16. U.A.T.-   Municipiul Deva, prin Consiliul Local al Municipiului Deva, cu sediul in Piața Unirii, nr. 4, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Oancea Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
17. U.A.T.-   Municipiul Brad, prin Consiliul Local al Municipiului Brad, cu sediul in str. Independenței, nr. 2, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Cazacu Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
18. U.A.T.-   Municipiul Vulcan, prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan, cu sediul str. Romanilor , nr. 6, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Ile Gheorghe în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
19. U.A.T.-   Orașul Hațeg, prin Consiliul Local al Orașului Hațeg, cu sediul în Piața Unirii, nr. 6, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Goia Marcel Adrian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
20. U.A.T.-   Orașul Petrila, prin Consiliul Local al Orașului Petrila, cu sediul în str. Republicii, nr. 196, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Jurca Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
21.U.A.T.-Comuna Baia de Criș, prin Consiliul Local al Comunei Baia de Criș, cu sediul în str.Tribunului, nr.4, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Gorcea Mihaiu Liviu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop; 
22. U.A.T.-Comuna Balșa, prin Consiliul Local al Comunei Balșa, cu sediul în Balșa, nr. 175, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Meteșan Simion, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
23. U.A.T.-  Comuna Băcia, prin Consiliul Local al Comunei Băcia, cu sediul în str. Principală, nr. 242, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Alba Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit in în acest scop; 
24. U.A.T.- Comuna Băița, prin Consiliul Local al Comunei Băița, cu sediul Băița. nr 110, județul Hunedoara, 
reprezentat de Dl. Diniș Damian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
25. U.A.T.- Comuna Beriu, prin Consiliul Local al Comunei Beriu, cu sediul în str. Câmpului, nr.131, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Bîc Emil Moise, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
26. U.A.T.- Comuna Boșorod, prin Consiliul Local al Comunei Boșorod cu sediul în str. Principală, nr. 73, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Cacuci Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
27. U.A.T.- Comuna Bretea Română, prin Consiliul Local al Comunei Bretea Română, cu sediul în  Bretea 
Română, nr. 15, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Ionescu Gruia Răzvan Ciprian, în calitate de Primar, 
legal împuternicit în acest scop; 
28. U.A.T.- Comuna  Bulzeștii de Sus, prin prin Consiliul Local al Comunei Bulzeștii de Sus, cu sediul în 
Bulzeștii de Sus, nr. 35, județul Hunedoara, reprezentat de Dl.  Suba Mirel Ion, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop; 
29. U.A.T.- Comuna Certeju de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus, cu sediul în str. 
Principală, nr. 171, județul Hunedoara, reprezentat de Dl.  Cîmpian Petru Adrian, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop; 
30. U.A.T.- Comuna Crișcior, prin Consiliul Local al Comunei Crișcior, cu sediul în str. Plopilor, nr 6, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl.  Furdui Ovidiu Ilie, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
31. U.A.T.- Comuna Densuș, prin Consiliul Local al Comunei Densuș, cu sediul în Densuș, nr. 154, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Vîrtopean Ionel Adrian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
32. U.A.T.-Comuna Dobra, prin Consiliul Comunei Dobra, cu sediul în Piața Victoriei , nr. 1, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Pădurean Ovidiu Iosif în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 



33. U.A.T.- Comuna General Berthelot, prin Consiliul Local al Comunei  General Berthelot, cu sediul în 
General Berthelot, nr. 30, județul Hunedoara, reprezentat de D-na. Huzoni Marina, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop; 
34. U.A.T.- Comuna Hărău, prin Consiliul Local al Comunei Hărău, cu sediul în str. Principală, nr. 69, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Albu Weber Lucian Mihael, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop; 
35. U.A.T.- Comuna Ilia, prin Consiliul Local al Comunei Ilia, cu sediul în str. Libertații, nr. 56, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Omotă Gabriel Marius, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
36. U.A.T.- Comuna Lapugiu de Jos, prin Consiliul Local al  Comunei Lăpugiu de Jos, cu sediul în Lăpugiu 
de Jos, nr. 60, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Chiorean Alin Traian, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop; 
37. U.A.T.- Comuna Luncoiu  de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Luncoiu  de Jos, cu sediul în Luncoiu  
de Jos, nr. 80A, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Dud Călin Dorin, în calitate de Primar, legal împuternicit 
in în acest scop; 
38. U.A.T.-Comuna Pui, prin Consiliul Local al Comunei Pui, cu sediul în str. Republicii, nr. 64, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Stoica Victor Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
39. U.A.T.- Comuna Rapoltu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Rapoltu Mare, cu sediul în Rapoltu Mare, 
nr.64, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Roman Octavian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop; 
40. U.A.T.-Comuna Ribița, prin Consiliul Local al Comunei Ribița, cu sediul în Ribița, nr. 22, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Faur Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop 
41. U.A.T.- Comuna Rîu de Mori, prin Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori, cu sediul în str. Principală, nr. 
1,  județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Mang Niculiță, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
42. U.A.T.- Comuna Sarmizegetusa, prin prin Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, cu sediul în str. 
Principală, nr. 4, județul Hunedoara, reprezentat de Dl.  Cordoș Adrian, în calitate de Primar, legal împuternicit 
în acest scop; 
43. U.A.T.- Comuna Sălașu de Sus, prin Consiliul Local al comunei Sălașu de Sus, cu sediul în Sălașu de 
Sus, nr. 21, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Marica Petru Sorin, în calitate de Primar, legal împuternicit 
în acest scop; 
44. U.A.T.-Comuna Sîntămăria Orlea, prin Consiliul Local al comunei Sîntămăria Orlea, cu sediul în str. 
Principală, nr 130, județul Hunedoara, reprezentat de Dl.  Oprean Dumitru Ioan, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop; 
45. U.A.T.- Comuna Teliucul Inferior, prin Consiliul Local Comunei Teliucul Inferior, cu sediul in str. Minei, nr. 
2, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Pupeză Daniel Gheorghe Sorin, în calitate de Primar, legal 
împuternicit în acest scop; 
46. U.A.T.-Comuna Totești, prin Consiliul Local al Comunei Totești, cu sediul în Totești , nr. 53, județul 
Hunedoara, reprezentat de Dl. Pasconi Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
47. U.A.T.- Comuna Turdaș, prin Consiliul Local al Comunei Turdaș, cu sediul în str. Principală, nr. 100, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Bocșeri Remi, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
48. U.A.T.- Comuna Vața de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vața de Jos, cu sediul în str. Calea Crișului, 
nr. 18, județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Folescu Milu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest 
scop; 
49. U.A.T.-Comuna Vălișoara, prin Consiliul Local Comunei Vălișoara, cu sediul în str. Vălișoara, nr.119, 
județul Hunedoara, reprezentat de Dl. Rovinar Mircea în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
50. U.A.T.- Comuna Vorța, prin Consiliul Local al Comunei Vorța, cu sediul în Vorța, nr. 5, județul Hunedoara, 
reprezentat de Dl. Bureană Radu Emil, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop; 
51. U.A.T.-   Comuna Zam, prin Consiliul Local al Comunei Zam, cu sediul în Zam nr. 149, județul Hunedoara, 
reprezentat de Dl. Nistor Sorin Ionel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop. 
Formând toţi împreună „AUTORITATEA DELEGANTĂ” ,având calitatea de DELEGATAR, pe de o parte  

Şi 

II. PARTEA DELEGATĂ (OPERATORUL) - ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - 
SERVICIUL JUDEŢEAN  PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂN, cu  sediul în Municipiul 
Deva, Aleea Viitorului nr. 4, reprezentată de dr. Adrian CIORAN, având funcţia de Director Executiv, şi d-na. 



Șerban Rozalia Ana - contabil,  având calitatea de „Delegat” sau Operator al activităţilor şi serviciilor 
publice de ecarisaj din județul Hunedoara, sau prescurtat „operatorul ADI-SJOAFS”, pe de altă parte. 
 
Art. 2 – Obiectul contractului 
(1)- Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii activităţilor şi serviciilor publice de gestionare a 
câinilor fără stăpân din aria delegată a UAT-urilor semntare a prezentului contract, şi va cuprinde următoarele 
activităţi/servicii publice: 
A. - Servicii publice la nivelul UAT-urilor  : 
Serviciile publice de gestionare a animalelor/câinilor fără stăpân organizate la nivelul UAT-urilor cuprind : 

a) capturarea câinilor fără stăpân pe baza unor planuri de acţiune; 
b) capturarea câinilor fără stăpân pe baza reclamaţiilor cetăţenilor sau instituţiilor; 
c) îngrijirea câinilor capturaţi în adăposturi în vederea adopţiilor sau revendicărilor; 
d) efectuarea de tratamente medicale şi sterilizări pentru animalele adoptate; 
e) promovarea prin mijloace media a adopţiilor, adopţiilor la distanţă, adopţiilor internaţionale şi a 

revendicărilor, cât şi a legislației în vigoare privind regimul câinilor cu sau fără stăpân; 
f) organizarea de târguri de adopţie, precum şi participarea la alte evenimente de acest gen, organizate 

de alte asociaţii; 
g) colaborarea cu alte asociații şi O.N.G.-uri care desfăşoară activități cu specific asemănător, în 

vederea realizării adopţiilor de câini, potrivit reglementărilor legale aplicabile în vigoare; 
h) eutanasierea animalelor în condiţiile legii, pe baza aprobărilor primite de la reprezentanţii primăriilor, 

cu respectarea legislației în materie; 
i) prestarea de servicii publice de ecarisaj, cu respectarea tuturor reglementărilor legale aplicabile; 

 
B. - Servicii publice generale la nivelul Județului Hunedoara: 
- se deleagă activitatea/serviciul public de incinerare şi neutralizare a deșeurilor animaliere, sau altele 
asimilate acestora. Această activitate/serviciu public, va respecta toate prevederile legale în materie, privind 
autorizarea şi funcţionarea, inclusiv reglementările privind protecţia mediului aplicabile. 
 
Art.3. - Condițiile/Clauzele Speciale, Condițiile/Clauzele Generale 
(1)- În concordanţă cu contractul de asociere al UAT-urilor înregistrat sub nr. _____/__, 2019, părţile hotărâsc 
să mențină în vigoare contractele de delegare a gestiunii existente la nivel local, încheiate de ADI-SJOAFS cu 
fiecare unitatea administrativ-teritorială, (denumite „contracte locale”) şi să le integreze în prezentul contract 
de delegare a gestiunii (denumit „contract general”). Contractele locale cuprind, pentru fiecare UAT: contractul 
de delegare local, caietul de sarcini local, regulamentul serviciului local, inventarul bunurilor preluate în 
exploatare (infrastructura pusă la dispoziţie operatorului pentru realizarea serviciului local), procesul-verbal de 
predare-preluare a bunurilor. Contractele locale sunt prevăzute la anexele nr. 1 – 51 din prezentul contract 
general. 
 (2)- Părţile hotărăsc ca, clauzele cuprinse în contracte locale să constituie „reglementarea specială” stabilită 
la nivelui fiecărui UAT. În cazul existenței unei/unor neconcordanţe între Condițiile/Clauzele Speciale (din 
contractele locale) și Condițiile/Clauzele Generale (din contractul de delegare general), primează prevederile 
Condițiilor/clauzelor Speciale din contractele locale încheiate.  
(3)- UAT-urile membre au libertatea să-şi negocieze/renegocieze contracte locale cu operatorul serviciilor ADI-
SJOAFS. 
Art. 4. - Durata contractului 
(1)- Prezentul contract se derulează pe o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional. 
(2)- Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către toate părţile. 
 
Art. 5. - Modalitatea de plată a serviciilor/activităţilor prestate 
(1) Plata activităţii şi a serviciilor derulate de operator se face prin alocarea şi plata cotizaţiei de către fiecare 

UAT asociat, către operatorul de servicii de interes județean. 
(2) Cotizaţia anuală va fi propusă de Adunarea Generală a Asociaţilor a ADI-Serviciul județean pentru 

ocrotirea animalelor fără stăpân şi va fi aprobată anual, prin hotărâre, de către autorităţile deliberative ale 
UAT-urilor membre. 



(3) Volumul și structura activităţilor şi serviciilor va fi stabilit de UAT-uri prin hotărârea AGA a ADI Serviciul 
județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân, în funcţie de nivelul alocat al cotizaţiilor de către UAT-
urile membre. 

 
Art. 6. - Obligaţiile părţilor 
(1)- Obligaţiile delegatarului (UAT-urilor): 
a) să sprijine operatorul ADI-SJOAFS în toate acţiunile desfăşurate pe raza UAT-ului; 
b) să asigure plata cotizaţiei; 
  
(2)- Obligaţiile operatorului ADI-SJOAFS (delegat) 
În schimbul încasării cotizaţiei de la UAT-uri, operatorul ADI-SJOAFS are obligaţia se realizeze serviciile 
publice de gestionare a animalelor/câinilor fără stăpân organizate la nivelul UAT-urilor : 

a) capturarea câinilor fără stăpân pe baza unor planuri de acţiune; 
b) capturarea câinilor fără stăpân pe baza reclamaţiilor cetăţenilor sau instituţiilor; 
c) îngrijirea câinilor capturaţi în adăposturi în vederea adopţiilor sau revendicărilor; 
d) efectuarea de tratamente medicale şi sterilizări pentru animalele adoptate; 
e) promovarea prin mijloace media a adopţiilor, adopţiilor la distanţă, adopţiilor internaţionale şi a 

revendicărilor, cât şi a legislației în vigoare privind regimul câinilor cu sau fără stăpân; 
f) organizarea de târguri de adopţie, precum şi participarea la alte evenimente de acest gen, organizate 

de alte asociaţii; 
g) colaborarea cu alte asociații şi O.N.G.-uri care desfăşoară activități cu specific asemănător, în 

vederea realizării adopţiilor de câini, potrivit reglementărilor legale aplicabile în vigoare; 
h) eutanasierea animalelor în condiţiile legii, pe baza aprobărilor primite de la reprezentanţii primăriilor, 

cu respectarea legislatiei în materie; 
i) prestare de servicii publice de ecarisaj, cu respectarea tuturor reglementărilor legale aplicabile; 
j) precum şi să realizeze, la nivelul judetului, activitatea/serviciul de incinerare şi neutralizare a 

deseurilor animaliere, sau altele asimilate acestora.  
 
(3) - Operatorul are obligația să asigure pe riscul şi pe răspunderea sa, realizarea tuturor activităţilor şi 
serviciilor publice precizate la alin.(2), în raza administrativ-teritorială a UAT-urilor delegante, cu respectarea 
tuturor reglementărilor/prevederilor legale în materie privind autorizarea şi funcţionarea, inclusiv reglementările 
privind protecţia mediului, aplicabile. 
(4)- Operatorul are obligatia să gestioneze bunurile primite în gestiune, aflate în proprietatea UAT-urilor, cu 
diligenţa unui bun proprietar, pe toată durată contractului, şi să le restituie ca „bunuri de retur”, la finalizarea 
contractului. 
(5)- Operatorul are obligaţia de a presta serviciile cu profesionalism si promptitudine, în conformitate cu 
prevederile legale și reglementările specifice.  
 
Art. 7.- Drepturile părţilor 
(1)- Drepturile delegatarului (UAT-urilor) 
a) să beneficieze de serviciile prestate de operator, servicii destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor 

locale, care contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestor comunităţi; 
b) să fie consultat cu privire la problemele intervenite în derularea contractului; 
c) să verifice, ori de câte ori consideră necesar, prin reprezentanţii săi, modul în care sunt realizate activităţile 

sau serviciile de către operator; 
d) să participe la luarea deciziilor în cadrul AGA a operatorului  
e) UAT-urile au dreptul să instituie un mecanism de control al activităţii operatorului de servicii de gestionare a 
animalelor fără stăpân, inclusiv în ceea ce privește utilizarea sumelor alocate către UAT-urile membre, potrivit 
destinaţiei stabilite. 
(2)- Drepturile operatorului ADI-SJOAFS (delegatului) 
a) să propună programul de activităţi,  
b) să încaseze cotizaţia în schimbul prestării serviciilor; 
c) să utilizeze, cu titlu gratuit, bunurile şi infrastrastructura pusă la dispoziţie cu această destinaţie de către 
UAT-uri 



Art. 8. – Veniturile operatorului 
(1)- Activitatea financiară a operatorului serviciilor se va derula şi monitoriza pe baza bugetului de venituri şi 
cheltuieli aprobat de către asociaţi, având în vedere și calitatea acestora de asociaţi, potrivit actului constitutiv 
și statutului ADI-Serviciul județean de ocrotire a animalelor fără stapân, sursele veniturilor operatorului fiind 
următoarele: 

-cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele Autorităţilor Locale; 
-dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 
-donaţii, sponsorizări sau legate;  
-venituri din prestări de servicii şi orice alte surse legale de venituri.  

(2)- Operatorul serviciului întocmește situaţiile financiare anuale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În 
situaţia în care la încheierea exerciţiului financiar anual, operatorul serviciului înregistrează excedent, acesta 
excedent se reportează pentru exerciţiul anului financiar următor, păstrându-se destinaţia. 
 
Art.9.- Bunurile proprii / bunurile de retur 
(1) Operatorul are obligaţia de a realiza serviciile și activităţile contractate, utilizând „bunurile proprii” sau 
bunurile puse la dispoziţie de UAT-uri, bunuri care la finalizarea contractului constituie „bunuri de retur”. În 
categoria bunurilor de retur intră și bunurile a căror achiziţie se finanţează din bugetul UAT-urilor. 
Infrastructura aferentă activităţilor şi serviciilor publice de ecarisaj va fi pusă la dispoziţie/dată în folosință 
gratuită cu această destinaţie, de UAT-uri, către operatorul ADI-Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor 
fără stăpân. 
(2)- Bunurile UAT-urilor nu pot fi utilizate de către operator în alte scopuri. 
(3)- În condiţiile în care, din cotizaţiile membrilor asociaţi, prin alocarea de sume cu această destinaţie 
(achiziție/investitie) sau din derularea unor programe/proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, prin 
activitatea specifică a operatorului, rezultă bunuri de natura domeniului public/privat al UAT-urilor, sau 
modernizări la infrastructura existentă pusă la dispoziţia operatorului, acestea se constituie în „bunuri de retur”, 
aparţin proprietăţii publice/private, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se înregistrează în 
patrimoniul acestora conform prevederilor legale, pe baza următoarelor criterii: 
  a) bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unităţi administrativ-teritoriale, pe care o şi deservesc, 
aparţin domeniului public al acesteia; 
  b) bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai multe 
unităţi administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al judeţului. 
(4)- Modernizările sau investiţiile realizate din fondurile UAT-urlor, la adăposturi sau pe terenuri aparţinând 
unui UAT-membru asociat, la finalizarea modernizării sau investiţiei, dobândesc același regim juridic ca și cel 
al terenului pe amplasamentul căruia s-a realizat investiţia sau modernizarea, devenind astfel bunuri de retur. 
 
Art.10.- Dispoziţii finale 
(1)- Prezentul contract se completeză în mod corespunzător cu: 
a) dispoziţiile contractului de asociere nr. ______, încheiat între UAT-uri  
b) Statutul și Actul constitutiv al ADI-Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân, actualizate; 
c) legislația în materie aplicabilă; 
(2)- Clauze de încetare a contractului 
a)- Prin acordul părților; 
b)- Prin efectul unor reglementări legale ulterioare. 
c)- alte situaţii prevăzute de lege; 
(3)- Orice modificare a prezentului contract de delegare se face prin act adiţional semnat de către 
părţile asociate.  
 
AUTORITATE DELEGANTĂ:      OPERATOR: 
ASOCIEREA  UAT-urilor :
1. U.A.T.- Județul Hunedoara,      ADI-Serviciul județean pentru ocrotirea  
prin Consiliul Județean Hunedoara,     animalelor fără stăpân -Hunedoara 
reprezentat de Bobora Mircea  Flaviu,     prin Director executiv, 
în calitate de Președinte,       Dr. Adrian CIORAN 
 



 
2. U.A.T.-  Municipiul Hunedoara,                Contabil  
prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara,     Șerban Rozalia Ana 
reprezentat de Bobouțanu Dan,  
în calitate de Primar,  
 
 
3. U.A.T.-  Municipiul Orăștie,  
prin Consiliul Local al Municipiului Oraștie,  
reprezentat de Bălan Ovidiu Laurențiu  
în calitate de Primar,   
 
 
4. U.A.T.- Municipiul Petroșani,  
prin Consiliul Local al Municipiului Petroșani,  
reprezentat de Iacob Ridzi Tiberiu,  
în calitate de Primar,   
 
5. U.A.T.- Municipiul Lupeni,  
prin Consiliul Local al Municipiului Lupeni,  
reprezentat de Răsmeriță Cornel,  
în calitate de Primar,   
 
 
6. U.A.T.- Orașul Aninoasa,  
prin Consiliul Local al Orașului Aninoasa,  
reprezentat de Duncă Nicolae,  
în calitate de Primar,  
 
 
7. U.A.T.- Orașul Călan,  
prin Consiliul Local al Orașului Călan,  
reprezentat de Iovanesc Adrian Filip,  
în calitate de Primar,   
 
 
8. U.A.T.- Orașul Geoagiu,  
prin Consiliul Local al Orașului Geoagiu, 
 reprezentat de Cărăguț Vasile,  
în calitate de Primar,  
  
 
9. U.A.T.- Orașul Simeria,  
prin Consiliul Local al Orașului Simeria,  
reprezentat de Rișteiu Emil Ioan,  
în calitate de Primar,  
 
 
10. U.A.T.- Orașul Uricani,  
prin Consiliul Local al Orașului Uricani,  
reprezentat de Buhăescu Dănuț,  
în calitate de Primar,   
 
 
11. U.A.T.- Comuna Brănișca,  
prin Consiliul Local al Comunei Brănișca,  



reprezentat de Ștef Adel,  
în calitate de Primar,   
 
 
12. U.A.T.- Comuna Cârjiți,  
prin Consiliul Local al Comunei Cârjiți,  
reprezentat de Adam Daniela Maria, 
 în calitate de Primar,   
 
 
13. U.A.T.- Comuna Peștișu Mic,  
prin prin Consiliul Local al Comunei Peștișu Mic,  
reprezentat de Voina Leorean Casian, 
 în calitate de Primar,   
 
 
14. U.A.T.- Comuna Șoimuș,  
prin Consiliul Local al Comunei Șoimuș,  
reprezentat de Irimie Mihai Gabriel,  
în calitate de Primar,   
 
 
15. U.A.T.- Comuna Vețel,  
prin Consiliul Local al Comunei Vețel,  
reprezentat de    Hențiu Ioan,  
în calitate de Primar,   
 
 
16. U.A.T.-   Municipiul Deva,  
prin Consiliul Local al Municipiului Deva,  
reprezentat de Oancea Florin,  
în calitate de Primar,  
 
 
17. U.A.T.- Municipiul Brad,  
prin Consiliul Local al Municipiului Brad,  
reprezentat de   Cazacu Florin,  
în calitate de Primar,   
 
 
18. U.A.T.- Municipiul Vulcan,  
prin Consiliul Local al Municipiului Vulcan,  
reprezentat de Ile Gheorghe  
în calitate de Primar,   
 
 
19. U.A.T.- Orașul Hațeg,  
prin Consiliul Local al Orașului Hațeg,  
reprezentat de Goia Marcel Adrian,  
în calitate de Primar,  
 
 
20. U.A.T.- Orașul Petrila,  
prin Consiliul Local al Orașului Petrila,  
reprezentat de Jurca Vasile,  
în calitate de Primar,   



 
 
21. U.A.T.- Comuna Baia de Criș,  
prin Consiliul Local al Comunei Baia de Criș,  
reprezentat de Gorcea Mihaiu Liviu,  
în calitate de Primar,   
 
 
22. U.A.T.- Comuna Balșa,  
prin Consiliul Local al Comunei Balșa,  
reprezentat de Meteșan Simion, 
 în calitate de Primar,  
 
 
23. U.A.T.- Comuna Băcia,  
prin Consiliul Local al Comunei Băcia,  
reprezentat de   Alba Florin, 
 în calitate de Primar,   
 
 
24. U.A.T.- Comuna Băița,  
prin Consiliul Local al Comunei Băița,  
reprezentat de   Diniș Damian,  
în calitate de Primar,   
 
 
 
25. U.A.T.- Comuna Beriu,  
prin Consiliul Local al Comunei Beriu,  
reprezentat de Bîc Emil Moise,  
în calitate de Primar,   
 
 
26. U.A.T.- Comuna Boșorod,  
prin Consiliul Local al Comunei Boșorod  
reprezentat de Cacuci Tiberiu, 
 în calitate de Primar,   
 
 
27. U.A.T.-   Comuna Bretea Română,  
prin Consiliul Local al Comunei Bretea Română, 
 reprezentat de Ionescu Gruia Răzvan Ciprian, 
 în calitate de Primar,   
 
 
28. U.A.T.- Comuna  Bulzeștii de Sus,  
prin Consiliul Local al Comunei Bulzeștii de Sus, 
reprezentat de Suba Mirel Ion,  
în calitate de Primar,   
 
 
29. U.A.T.- Comuna Certeju de Sus,  
prin Consiliul Local al Comunei Certeju de Sus,  
reprezentat de  Cîmpian Petru Adrian,  
în calitate de Primar,   
 



 
30. U.A.T.- Comuna Crișcior,  
prin Consiliul Local al Comunei Crișcior,  
reprezentat de    Furdui Ovidiu Ilie,  
în calitate de Primar,   
 
 
31. U.A.T.- Comuna Densuș,  
prin Consiliul Local al Comunei Densuș,  
reprezentat de Vîrtopean Ionel Adrian, 
 în calitate de Primar,   
 
32. U.A.T.- Comuna Dobra,  
prin Consiliul Comunei Dobra,  
reprezentat de Pădurean Ovidiu Iosif  
în calitate de Primar,   
 
 
33. U.A.T.-   Comuna General Berthelot,  
prin Consiliul Local al Comunei  General Berthelot,  
reprezentat de Huzoni Marina,  
în calitate de Primar,   
 
 
34. U.A.T.- Comuna Hărău,  
prin Consiliul Local al Comunei Hărău,  
reprezentat de Albu Weber Lucian Mihael, 
 în calitate de Primar,   
 
 
35. U.A.T.- Comuna Ilia,  
prin Consiliul Local al Comunei Ilia,  
reprezentat de Omotă Gabriel Marius,  
în calitate de Primar,   
 
 
36. U.A.T.- Comuna Lapugiu de Jos,  
prin Consiliul Local al  Comunei Lăpugiu de Jos,  
reprezentat de Chiorean Alin Traian,  
în calitate de Primar,  
 
 
37. U.A.T.- Comuna Luncoiu  de Jos,  
prin Consiliul Local al Comunei Luncoiu  de Jos,  
reprezentat de Dud Călin Dorin,  
în calitate de Primar,   
 
 
38. U.A.T.- Comuna Pui,  
prin Consiliul Local al Comunei Pui,  
reprezentat de Stoica Victor Tiberiu, 
 în calitate de Primar,  
 
 
39. U.A.T.- Comuna Rapoltu Mare,  
prin Consiliul Local al Comunei Rapoltu Mare,  



reprezentat de Roman Octavian, 
 în calitate de Primar,   
 
 
40. U.A.T.- Comuna Ribița,  
prin Consiliul Local al Comunei Ribița,  
reprezentat de Faur Ioan,  
în calitate de Primar,   
 
 
41. U.A.T.- Comuna Rîu de Mori, 
 prin Consiliul Local al Comunei Rîu de Mori,  
reprezentat de Mang Niculiță,  
în calitate de Primar,  
  
 
42. U.A.T.- Comuna Sarmizegetusa,  
prin Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,  
reprezentat de Cordoș Adrian,  
în calitate de Primar,  
 
 
 43. U.A.T.- Comuna Sălașu de Sus,  
prin Consiliul Local al comunei Sălașu de Sus,  
reprezentat de Marica Petru Sorin,  
în calitate de Primar,   
 
 
44. U.A.T.-   Comuna Sîntămăria Orlea,  
prin Consiliul Local al comunei Sîntămăria Orlea, 
reprezentat de Oprean Dumitru Ioan,  
în calitate de Primar,  
 
 
45. U.A.T.- Comuna Teliucul Inferior, 
 prin Consiliul Local Comunei Teliucul Inferior,  
reprezentat de Pupeză Daniel Gheorghe Sorin, 
în calitate de Primar,   
 
 
46. U.A.T.- Comuna Totești,  
prin Consiliul Local al Comunei Totești,  
reprezentat de Pasconi Tiberiu,  
în calitate de Primar,  
 
 
47. U.A.T.- Comuna Turdaș,  
prin Consiliul Local al Comunei Turdaș,  
reprezentat de   Bocșeri Remi, 
 în calitate de Primar 
 
 
48. U.A.T.-Comuna Vața de Jos,  
prin Consiliul Local al Comunei Vața de Jos, 
reprezentat de Folescu Milu,  
în calitate de Primar 



 
 
49. U.A.T.- Comuna Vălișoara,  
prin Consiliul Local Comunei Vălișoara,  
reprezentat de Rovinar Mircea Ioan, 
 în calitate de Primar,  
 
 
 
50. U.A.T.- Comuna Vorța,  
prin Consiliul Local al Comunei Vorța,  
reprezentat de Bureană Radu Emil,  
în calitate de Primar,   
 
 
51. U.A.T.- Comuna Zam,  
prin Consiliul Local al Comunei Zam,  
reprezentat de Nistor Sorin Ionel, 
 în calitate de Primar,   
 
 


