
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.160/2013 
privind acordarea unor  Diplome de  “EXCELENŢĂ” 

 
 
  CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
  Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
   În baza prevederilor  Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.7/2002 privind 
aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire a “TITLULUI DE EXCELENŢĂ”, a titlului 
de “CONSILIER DE ONOARE” şi de “AMBASADOR” al judeţului Hunedoara, precum şi a 
diplomelor şi plachetelor omagiale, modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 
37/2002 şi nr. 84/2004; 
  În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 48/2013 privind 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2013; 
  În temeiul prevederilor art.97 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 acordă Diploma de “EXCELENŢĂ” domnei  Paulina Popa, precum şi un 
premiu în cuantum de 1.000 lei. 
  Art.2 Se acordă Diploma de “EXCELENŢĂ” domnului Raul-Alex Pipis, precum şi un 
premiu în cuantum de 1.000 lei. 
  Art.3 Sumele prevăzute la art.1şi 2 din prezenta se alocă de la bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2013, Capitolul 51 02 59 „Alte cheltuieli, acţiuni cu caracter ştiinţific şi 
social-cultural”. 
  Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
  Art.5 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
                                               
                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ : 
   PREŞEDINTE,                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                       Daniel Dan 
   
 
 
 
 Deva, la 27 august 2013  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 161/2013 
privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu 

Asociația Părinților „Dr. Aurel Vlad” Orăștie, în vederea finanțării și realizării în 
comun a unei acțiuni de interes public județean 

 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA: 
 

 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresa cu nr. 6648/2013 a Asociației Părinților „Dr. Aurel Vlad”  
Orăștie; 
 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.48/2013 
privind aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2013, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct. 1, 4 și 5 și alin.6 lit.a din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu  Asociația 
Părinților „Dr. Aurel Vlad”  Orăștie, în vederea finanțării și realizării în comun a unei 
acțiuni de interes public județean – transportul Corului de copii "Vlăstarele Orăștiei"“  
la „Concursul In Canto Sul Garda” de la Riva del Garda (Italia). 

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 7.500 lei de la bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2013 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul 
67.02.03 "Servicii culturale", paragraf 67.02.03.30"Alte servicii culturale" Titlul 20 - 
"Bunuri și servicii", articolul 20.19 "Contribuții ale administrației publice locale la 
realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau 
contracte de asociere" destinată realizării în bune condiţii a acțiunii menţionate la 
art.1 din prezentul. 

Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea 
acţiunii menţionate la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să 
semneze Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta. 

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele 
şi serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 



  Art.6 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
 
 
 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ : 
 PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Mircea Ioan Moloţ                                                                    Daniel Dan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deva, la 27 august 2013  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ROMÂNIA                                                           JUDEȚUL HUNEDOARA 
JUDEŢUL HUNEDOARA                                            ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                           DR. AUREL VLAD ORĂȘTIE 
NR . ________/__________                                      NR . ________ /__________ 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 
Între: 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str.1 Decembrie 
1918, nr. 28, telefon: 0254/211350, fax: 0254/230030, judeţul Hunedoara, având 
codul fiscal: 4374474, cont de virament nr. RO04TREZ36624670220XXXXX, 
deschis la Trezoreria municipiului Deva, reprezentat prin domnul Mircea Ioan Moloţ - 
preşedinte 
   şi 

2. Asociația Părinților „Dr. Aurel Vlad”, cu sediul în municipiul Orăștie, str. Luminii, 
nr.10, judeţul Hunedoara, având cont bancar nr. 
RO26RNCB0164094097581790001 deschis la BCR sucursala Orăștie și cod fiscal 
22885000, reprezentată prin domnul Adrian Ciora – președinte. 
 
Părțile convin următoarele: 
 
 Art.1 Scopul asocierii 

Cele două părţi convin ca prin acţiuni în asociere, să contribuie la 
promovarea artei muzicale și a valorilor culturale românești peste hotare, 
dezvoltarea unui model de urmat pentru copii și tineri, la afirmarea creației artistice 
românești (clasice, contemporane și folclorice) în Europa. 

 
 Art.2 Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării și realizării în 
comun a unei acțiuni de decontarea  transportului Corului de copii „Vlăstarele 
Orăștiei “  la „Concursul In Canto Sul Garda” de la Riva del Garda (Italia). 
 
 Art.3 Durata acordului 
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este 
valabil până la încheierea acţiunii comune. 
 
 Art.4 Obligaţiile părţilor 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia de a contribui la realizarea 
acţiunii cu suma de  10.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al județului 
pe anul 2012 - Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie”, Subcapitolul  67.02.03 
"Servicii culturale", paragraf 67.02.03.30"Alte servicii culturale" Titlul 20 - "Bunuri și 
servicii", articolul 20.19 "Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor 
lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de 



asociere, în condițiile legii și care reprezintă  decontare transport a Corului de copii 
„Vlăstarele Orăștiei “. 

 
 
2. Asociația Părinților „Dr. Aurel Vlad”: 
a) are obligaţia  de a asigura condițiile necesare pentru realizarea acțiunii, 

îndeplinirea obiectivelor propuse și de a coordona implementarea acestora. 

b) are obligația să întocmească exact și corect toate documentele justificative 
în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului. 

 
 Art.5 Dispoziţii finale 
Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 

Orice modificare a prezentului acord se va face numai prin act adiţional 
semnat de  părţile implicate. 

Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine neexecutorie, va 
fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi nescrisă, iar aceasta nu va 
afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea celorlalte prevederi cuprinse în 
prezentul, care vor continua să rămână în vigoare 

Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentului acord se vor rezolva 
pe cale amiabilă. 

Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 3 exemplare 
originale, dintre care 2 (două) exemplare pentru Consiliul Județean Hunedoara  și un 
exemplar pentru Asociația Părinților „Dr. Aurel Vlad”. 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                              ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR 
    HUNEDOARA                                                        „DR. AUREL VLAD” ORĂȘTIE 
   PREŞEDINTE,                                                                      PREȘEDINTE, 
Mircea Ioan Moloţ                                                                     Adrian Ciora 
 
 
 
 
 
VIZAT CONTROL FINANCIAR  
               PREVENTIV, 
 
 
 
                                                                                        RESPONSABIL FINANCIAR, 
                                                                                              Angela Anghel 
COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, 
TURISM, ACTIV. CULTURALE 
 
 
 
 
 
VIZAT CONSILIER - JURIDIC, 



 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTĂRÂREA NR. 162/2013 
pentru completarea inventarului bunurilor care aparţin  

domeniului public al Judeţului Hunedoara 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean; 
  Analizând Protocolul privind transmiterea unui drum vicinal din domeniul 
public al Comunei Băcia şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Băcia în 
domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, 
înregistrat sub nr. 63/13.08.2013 - 6686/13.08.2013; 
  În conformitate cu prevederile art.21 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, 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. - Aprobă Protocolul privind transmiterea unui drum vicinal din domeniul 
public al Comunei Băcia şi din administrarea Consiliului Local Băcia, în domeniul public al 
Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, înregistrat sub nr. 
63/13.08.2013 - 6686/13.08.2013, prevăzut în anexa nr.1  la prezenta hotărâre. 
  Art.  2. - Aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Hunedoara însuşit prin Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 
94/1999, cu modificările şi completările ulterioare, cu drumul vicinal preluat potrivit art. 1, 
având date de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
  Art. 3. - Drumul vicinal indicat la art. 1 şi 2 se pune la dispoziţia Proiectului 
"Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Hunedoara" pentru  construirea 
unui drum tehnologic de acces la Centrul  de management al deşeurilor de la Bârcea Mare. 
  Art. 4. Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 

 
PREŞEDINTE,      

        Mircea Ioan Moloţ                                                    CONTRASEMNEAZĂ : 
                                                                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                                        Daniel Dan 
 
 

Deva, la  27.08.2013 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR. 163/2013 
privind aprobarea unui Protocol de Colaborare încheiat între Consiliul Judeţean 
Hunedoara şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „ION MINCU“ Bucureşti 

  
  CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului administrarea domeniului public şi privat, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
  Văzând adresa nr.4740/23.07.2013 a Universităţii de Arhitectură şi 
Urbanism „ION MINCU“ Bucureşti, prin Centrul de Dezvoltare Durabilă în Arhitectură – 
Educaţie pentru un viitor Durabil; 
  Analizând Protocolul de Colaborare nr. 6389/01.08.2013, încheiat între 
Consiliul Judeţean Hunedoara şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „ION MINCU“ 
Bucureşti prin Centrul de Dezvoltare Durabilă în Arhitectură – Educaţie pentru un viitor 
Durabil, în vederea promovării şi valorificării monumentului istoric Sarmizegetusa Regia - 
Gradiştea de Munte, judeţul Hunedoara, 
  În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1237/.2012 privind 
înscrierea unui monument istoric, cuprins în lista patrimoniului mondial UNESCO, în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi transmiterea acestuia din 
administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara; 
  În baza dispoziţiilor art.91 alin.(5) lit.„a” pct.4 şi pct.10 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată, 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. — Aprobă Protocolul de Colaborare încheiat între Consiliul Judeţean 
Hunedoara şi Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „ION MINCU“ Bucureşti prin 
Centrul de Dezvoltare Durabilă în Arhitectură – Educaţie pentru un viitor Durabil, în 
vederea promovării şi valorificării monumentului istoric Sarmizegetusa Regia - Gradiştea 
de Munte, judeţul Hunedoara, potrivit anexei la prezenta hotărăre. 

Art.2. — Prezenta va fi dusă la îndeplinire de compartimentele şi serviciile din 
cadrul aparatului de specialitate al  consiliului judeţean şi va fi comunicată celor interesaţi 
prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al  consiliului judeţean. 

                                                                
PREŞEDINTE,    

        Mircea Ioan Moloţ                                    CONTRASEMNEAZĂ : 
                                                                        SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 

Daniel  Dan 
 
Deva,  la 27.08.2013 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR. 164/2013    
privind aprobarea actualizării devizului general pentru un obiectiv  de investiții al 

Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean;  
 În temeiul prevederilor art.1 lit. a  din  Ordinul  nr.1.218/2010 al  Ministrului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, privind măsuri pentru eficientizarea utilizării fondurilor publice 
angajate pentru realizarea obiectivelor de investiţii din programele/proiectele Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului; 
 În conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului României 
nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
  În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele  
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1)  lit.b şi ale alin.(3)  lit.f, precum şi ale  art.126 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale         
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru un obiectiv de investiții  al 
Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta. 
 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic 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 27.08.2013 
 
 



ÂR O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 165/2013 
privind aprobarea  documentațiilor tehnico – economice pentru unele obiective ale 

consiliului județean 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale art.126 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul 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. - Se aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru reparații curente la 
unele obiective ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor nr. 1-4, care fac parte 
integrantă din prezenta. 
           Art.2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic 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. 

               
 
                                                                                                         
PREŞEDINTE,                                                           CONTRASEMNEAZĂ:    

         Mircea Ioan Moloţ                                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI,       
                     Daniel Dan            
 
 
 
 
Deva, la 27.08.2013 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 166/2013 
privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri  

și poduri județene, pe anul 2013 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
    Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
  In baza prevederilor art.59 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 10 şi art.91 alin.5 lit.a pct.12 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
  In temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art.1.- Se aprobă modificarea Programului de lucrări de întreţinere şi 
reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2013, aprobat prin Hotărârea nr.60/2013 a 
Consiliului Județean Hunedoara, cu modificările ulterioare, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta.   

 Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul administrare 
drumuri și achiziții publice şi se comunică 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 27.08.2013 
 



Anexa la Hotărârea nr.   /2013
a Consiliului Județean Hunedoara

Cod Denumirea activităţii Valoarea alocată  mii lei
TOTAL, din care: 8.057,21

I Lucrări și servicii privind întreținerea  drumurilor publice
101 Întreţinere curentă pe timp de vară, total, din care: 986,14

101.1 Întreținerea părții carosabile
101.1.1 Întreținerea îmbrăcăminții asfaltice 939,21
101.1.2 Întreținerea îmbrăcăminții cu lianți hidraulici, total, din care:

colmatări rosturi
refaceri dale

101.1.5 Întreținere drumuri pietruite, din care: 46,93
aprovizionare material pietros 36,20
scarificare și reprofilare 10,73

101.2 Întreținerea comună tuturor drumurilor
101.2.1 Întreținerea platformei drumului

tratare burdușiri
tăieri și completări acostamente

101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor
curățirea șanțurilor și rigolelor

101.2.3 Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere
intreținerea semnalizării verticale
intreținerea parapetelor direcționale
intreținere parapeți elastici
întreținerea zonei drumurilor(văruire plantații)

101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor
cosirea vegetației ierboase, tăierea buruienilor, a lăstărișului, etc.

101.3 Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor și tunelelor, total din care:
Desfundări și decolmatări podețe și camere de cădere
Vopsitorii la parapete

102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă, total, din care: 3.480,70
102.2 Aprovizionare material antiderapant

Aprovizionare cu sare 211,20
Aprovizionare cu nisip 544,44
Amestec nisip-sare 10,46

102.3 Asigurare panouri parazăpezi
102.4 Montare -demontare parazăpezi
102.5 Deszăpezire manuală și mecanică 2.714,60

II Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice
105 Covoare bituminoase, total, din care: 1.276,68
107 Siguranța rutieră, total, din care: 0,24

107.1 Aprovizionare indicatoare, stâlpi
107.2 Montare indicatoare , stâlpi 0,24

Marcaje longitudinale
107.3 Marcaje transversale
108 Plantații rutiere

108.2 Întreținere, completări, defrișari
111 Protejarea corpului și platformei drumului 1.115,18

111.1 Amenajări și completări acostamente
111.2 Șanțuri și rigole pavate
111.5 Ziduri de sprijin, max 200 mc
111.8 Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări cu adaos de material pietros până la 600 mc/km 1.115,18

III Lucrări privind reparații curente la drumurile publice
113 Lucrări accidentale pentru aducerea drumurilor la starea inițială 12,40

113.1 Înlăturare materiale aduse de viituri 12,40
113.2 Desfundări șanțuri și podețe
113.3 Refacere corp drum
113.4 Regularizare albie
113.5 Anrocamente
113.6 Podeț tubular Ø800
113.7 Podeț tubular Ø1000
114 Îmbrăcăminți bituminoase ușoare, total, din care: 1.185,87
IV Dirigentie de santier pentru lucrarile de intretinere si reparatii 

 PROGRAMUL  LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ȘI REPARAȚII  DRUMURI  ȘI PODURI JUDEŢENE
  PE ANUL 2013



Anexa la Hotărârea nr.   /2013
a Consiliului Județean Hunedoara

 PROGRAMUL  LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ȘI REPARAȚII  DRUMURI  ȘI PODURI JUDEŢENE

Cod Denumirea activităţii Valoarea alocată  
mii lei

TOTAL, din care: 8.057,210
I Lucrări și servicii privind întreținerea  drumurilor publice 5.280,214

101 Întreţinere curentă pe timp de vară, total, din care: 986,140 813,374 1.799,514
101.1 Întreținerea părții carosabile 986,140 558,524 1.544,664

101.1.1 Întreținerea îmbrăcăminții asfaltice 939,210 508,881 1.448,091
101.1.2 Întreținerea îmbrăcăminții cu lianți hidraulici, total, din care: 49,643 49,643

colmatări rosturi
refaceri dale 49,643 49,643

101.1.5 Întreținere drumuri pietruite, din care: 46,930 46,930
aprovizionare material pietros 36,200 36,200
scarificare și reprofilare 10,730 10,730

101.2 Întreținerea comună tuturor drumurilor 254,850 254,850
101.2.1 Întreținerea platformei drumului 107,235 107,235

tratare burdușiri 107,235 107,235
tăieri și completări acostamente

101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor 70,000 70,000
curățirea șanțurilor și rigolelor 70,000 70,000

101.2.3 Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere 27,617 27,617
intreținerea semnalizării verticale
intreținerea parapetelor direcționale 27,617 27,617
intreținere parapeți elastici
întreținerea zonei drumurilor(văruire plantații)

101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor 50,000 50,000
cosirea vegetației ierboase, tăierea buruienilor, a lăstărișului, etc. 50,000 50,000

101.3 Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor și tunelelor, total din care:
Desfundări și decolmatări podețe și camere de cădere
Vopsitorii la parapete

102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă, total, din care: 3.480,700 3.480,700
102.2 Aprovizionare material antiderapant

Aprovizionare cu sare 211,200 211,200
Aprovizionare cu nisip 544,440 544,440
Amestec nisip-sare 10,460 10,460

102.3 Asigurare panouri parazăpezi
102.4 Montare -demontare parazăpezi
102.5 Deszăpezire manuală și mecanică 2.714,600 2.714,600

II Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice 3.971,041
105 Covoare bituminoase, total, din care: 1.276,680 212,786 1.489,466
107 Siguranța rutieră, total, din care: 0,240 173,461 173,701

107.1 Aprovizionare indicatoare, stâlpi
107.2 Montare indicatoare , stâlpi 0,240 167,881 168,121

Marcaje longitudinale
107.3 Marcaje transversale 5,580 5,580
108 Plantații rutiere

108.2 Întreținere, completări, defrișari
111 Protejarea corpului și platformei drumului 1.115,180 1.192,694 2.307,874

111.1 Amenajări și completări acostamente
111.2 Șanțuri și rigole pavate
111.5 Ziduri de sprijin, max 200 mc 1.017,475 1.017,475
111.8 Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări cu adaos de material pietros până la 1.115,180 175,219 1.290,399

III Lucrări privind reparații curente la drumurile publice 1.794,865
113 Lucrări accidentale pentru aducerea drumurilor la starea inițială 12,400 296,595 308,995

113.1 Înlăturare materiale aduse de viituri 12,400 12,400
113.2 Desfundări șanțuri și podețe
113.3 Refacere corp drum 66,359 66,359
113.4 Regularizare albie
113.5 Anrocamente
113.6 Podeț tubular Ø800 141,204 141,204
113.7 Podeț tubular Ø1000 89,032 89,032
114 Îmbrăcăminți bituminoase ușoare, total, din care: 1.185,870 300,000 1.485,870
IV Dirigentie de santier pentru lucrarile de intretinere si reparatii 10,000 10,000
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 PROGRAMUL  LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ȘI REPARAȚII  DRUMURI  ȘI PODURI JUDEŢENE

Cod Denumirea activităţii Valoare alocată 
mii lei

TOTAL, din care: 11.056,120
I Lucrări și servicii privind întreținerea  drumurilor publice 5.280,214

101 Întreţinere curentă pe timp de vară, total, din care: 1.799,514
101.1 Întreținerea părții carosabile 1.544,664

101.1.1 Întreținerea îmbrăcăminții asfaltice 1.448,091
101.1.2 Întreținerea îmbrăcăminții cu lianți hidraulici, total, din care: 49,643

colmatări rosturi
refaceri dale 49,643

101.1.5 Întreținere drumuri pietruite, din care: 46,930
aprovizionare material pietros 36,200
scarificare și reprofilare 10,730

101.2 Întreținerea comună tuturor drumurilor 254,850
101.2.1 Întreținerea platformei drumului 107,235

tratare burdușiri 107,235
tăieri și completări acostamente

101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor 70,000
curățirea șanțurilor și rigolelor 70,000

101.2.3 Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere 27,617
intreținerea semnalizării verticale
intreținerea parapetelor direcționale 27,617
intreținere parapeți elastici
întreținerea zonei drumurilor(văruire plantații)

101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor 50,000
cosirea vegetației ierboase, tăierea buruienilor, a lăstărișului, etc. 50,000

101.3 Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor și tunelelor, total din care:
Desfundări și decolmatări podețe și camere de cădere
Vopsitorii la parapete

102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă, total, din care: 3.480,700
102.2 Aprovizionare material antiderapant

Aprovizionare cu sare 211,200
Aprovizionare cu nisip 544,440
Amestec nisip-sare 10,460

102.3 Asigurare panouri parazăpezi
102.4 Montare -demontare parazăpezi
102.5 Deszăpezire manuală și mecanică 2.714,600

II Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice 3.971,041
105 Covoare bituminoase, total, din care: 1.489,466
107 Siguranța rutieră, total, din care: 173,701

107.1 Aprovizionare indicatoare, stâlpi
107.2 Montare indicatoare , stâlpi 168,121

Marcaje longitudinale
107.3 Marcaje transversale 5,580
108 Plantații rutiere

108.2 Întreținere, completări, defrișari
111 Protejarea corpului și platformei drumului 2.307,874

111.1 Amenajări și completări acostamente
111.2 Șanțuri și rigole pavate
111.5 Ziduri de sprijin, max 200 mc 1.017,475
111.8 Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări cu adaos de material pietros până la 600 mc/km 1.290,399

III Lucrări privind reparații curente la drumurile publice 1.794,865
113 Lucrări accidentale pentru aducerea drumurilor la starea inițială 308,995

113.1 Înlăturare materiale aduse de viituri 12,400
113.2 Desfundări șanțuri și podețe
113.3 Refacere corp drum 66,359
113.4 Regularizare albie
113.5 Anrocamente
113.6 Podeț tubular Ø800 141,204
113.7 Podeț tubular Ø1000 89,032
114 Îmbrăcăminți bituminoase ușoare, total, din care: 1.485,870
IV Dirigentie de santier pentru lucrarile de intretinere si reparatii 10,000

  PE ANUL 2013

Anexa la Hotărârea nr.     /2013
a Consiliului Județean Hunedoara



 PROGRAMUL  LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ȘI REPARAȚII  DRUMURI  ȘI PODURI JUDEŢENE

Cod Denumirea activităţii Valoare alocată 
mii lei

TOTAL, din care: 11.056,120
I Lucrări și servicii privind întreținerea  drumurilor publice 5.230,571

101 Întreţinere curentă pe timp de vară, total, din care: 1.749,871
101.1 Întreținerea părții carosabile 1.495,021

101.1.1 Întreținerea îmbrăcăminții asfaltice 1.448,091
101.1.2 Întreținerea îmbrăcăminții cu lianți hidraulici, total, din care:

colmatări rosturi
refaceri dale

101.1.5 Întreținere drumuri pietruite, din care: 46,930
aprovizionare material pietros 36,200
scarificare și reprofilare 10,730

101.2 Întreținerea comună tuturor drumurilor 254,850
101.2.1 Întreținerea platformei drumului 107,235

tratare burdușiri 107,235
tăieri și completări acostamente

101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor 70,000
curățirea șanțurilor și rigolelor 70,000

101.2.3 Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere 27,617
intreținerea semnalizării verticale
intreținerea parapetelor direcționale 27,617
intreținere parapeți elastici
întreținerea zonei drumurilor(văruire plantații)

101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor 50,000
cosirea vegetației ierboase, tăierea buruienilor, a lăstărișului, etc. 50,000

101.3 Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor și tunelelor, total din care:
Desfundări și decolmatări podețe și camere de cădere
Vopsitorii la parapete

102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă, total, din care: 3.480,700
102.2 Aprovizionare material antiderapant

Aprovizionare cu sare 211,200
Aprovizionare cu nisip 544,441
Amestec nisip-sare 10,462

102.3 Asigurare panouri parazăpezi
102.4 Montare -demontare parazăpezi
102.5 Deszăpezire manuală și mecanică 2.714,597

II Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice 4.010,285
105 Covoare bituminoase, total, din care: 1.489,466
107 Siguranța rutieră, total, din care: 173,701

107.1 Aprovizionare indicatoare, stâlpi
107.2 Montare indicatoare , stâlpi 168,121

Marcaje longitudinale
107.3 Marcaje transversale 5,580
108 Plantații rutiere

108.2 Întreținere, completări, defrișari
111 Protejarea corpului și platformei drumului 2.347,118

111.1 Amenajări și completări acostamente
111.2 Șanțuri și rigole pavate
111.5 Ziduri de sprijin, max 200 mc 1.056,719
111.8 Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări cu adaos de material pietros până la 600 mc/km 1.290,399

III Lucrări privind reparații curente la drumurile publice 1.805,264
113 Lucrări accidentale pentru aducerea drumurilor la starea inițială 269,311

113.1 Înlăturare materiale aduse de viituri 12,400
113.2 Desfundări șanțuri și podețe
113.3 Refacere corp drum 66,359
113.4 Regularizare albie
113.5 Anrocamente
113.6 Podeț tubular Ø800 101,520
113.7 Podeț tubular Ø1000 89,032
114 Îmbrăcăminți bituminoase ușoare, total, din care: 1.535,953
IV Dirigentie de santier pentru lucrarile de intretinere si reparatii 10,000

Anexa la Hotărârea nr.     /2013
a Consiliului Județean Hunedoara

  PE ANUL 2013



Cod
Denumirea activităţii Valoarea 

alocată  mii lei Influente

Valoarea 
modificată  

mii lei
TOTAL, din care: 11.325,809 163,5 11.489,309

I Lucrări și servicii privind întreținerea  drumurilor publice 5.430,571 162,60 5.593,171
101 Întreţinere curentă pe timp de vară, total, din care: 1.949,871 162,60 2.112,471

101.1 Întreținerea părții carosabile 1.495,021 1.495,021
101.1.1 Întreținerea îmbrăcăminții asfaltice 1.648,091 162,60 1.810,691
101.1.2 Întreținerea îmbrăcăminții cu lianți hidraulici, total, din care:

colmatări rosturi
refaceri dale

101.1.5 Întreținere drumuri pietruite, din care: 46,930 46,930
aprovizionare material pietros 36,200 36,200
scarificare și reprofilare 10,730 10,730

101.2 Întreținerea comună tuturor drumurilor 254,850 254,850
101.2.1 Întreținerea platformei drumului 107,235 107,235

tratare burdușiri 107,235 107,235
tăieri și completări acostamente

101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor 70,000 70,000
curățirea șanțurilor și rigolelor 70,000 70,000

101.2.3 Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere 27,617 27,617
intreținerea semnalizării verticale
intreținerea parapetelor direcționale 27,617 27,617
intreținere parapeți elastici
întreținerea zonei drumurilor(văruire plantații)

101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor 50,000 50,000
cosirea vegetației ierboase, tăierea buruienilor, a lăstărișului, etc. 50,000 50,000

101.3 Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor și tunelelor, total din care:
Desfundări și decolmatări podețe și camere de cădere
Vopsitorii la parapete

102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă, total, din care: 3.480,700 3.480,700
102.2 Aprovizionare material antiderapant

Aprovizionare cu sare 211,200 211,200
Aprovizionare cu nisip 544,441 544,441
Amestec nisip-sare 10,462 10,462

102.3 Asigurare panouri parazăpezi
102.4 Montare -demontare parazăpezi
102.5 Deszăpezire manuală și mecanică 2.714,597 2.714,597

II Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice 4.054,204 4.054,204
105 Covoare bituminoase, total, din care: 1.489,466 1.489,466
107 Siguranța rutieră, total, din care: 173,701 173,701

107.1 Aprovizionare indicatoare, stâlpi
107.2 Montare indicatoare , stâlpi 168,121 168,121

Marcaje longitudinale
107.3 Marcaje transversale 5,580 5,580
108 Plantații rutiere

108.2 Întreținere, completări, defrișari
111 Protejarea corpului și platformei drumului 2.391,037 2.391,037

111.1 Amenajări și completări acostamente
111.2 Șanțuri și rigole pavate
111.5 Ziduri de sprijin, max 200 mc 712,591 712,591
111.8 Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări cu adaos de material pietros până l 1.634,527 1.634,527

III Lucrări privind reparații curente la drumurile publice 1.805,264 1.805,264
113 Lucrări accidentale pentru aducerea drumurilor la starea ini țială 269,311 269,311

113.1 Înlăturare materiale aduse de viituri 12,400 12,400
113.2 Desfundări șanțuri și podețe
113.3 Refacere corp drum 66,359 66,359
113.4 Regularizare albie
113.5 Anrocamente
113.6 Podeț tubular Ø800 101,520 101,520
113.7 Podeț tubular Ø1000 89,032 89,032
114 Îmbrăcăminți bituminoase ușoare, total, din care: 1.535,953 1.535,953
IV Dirigentie de santier pentru lucrarile de intretinere si reparatii 35,770 0,9 36,670

 PROGRAMUL MODIFICAT AL  LUCRĂRILOR DE ÎNTREŢINERE ȘI REPARAȚII  DRUMURI  ȘI PODURI JUDEŢENE
  PE ANUL 2013



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.167/2013  
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al 

Judeţului Hunedoara, pe anul 2013 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze Buget Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând: 

-  adresa nr.128302/2013 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ; 
-  adresa  nr.235/2013 a Camerei Agricole Judeţene Hunedoara; 
-  adresa nr.23089/2013 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia 

Copilului Hunedoara;  
- referatul nr.6775/2013 al Unităţii de monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate 

publică; 
- referatul nr.451/2013 al Serviciului Administrare Drumuri şi Tehnic şi Serviciului 

Achiziţii Publice şi Proiectare; 
- referatul nr.6620/2013 al Compartimentului Administrarea Monumentului Istoric 

Sarmizegetusa Regia – Gradistea de Munte; 
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art.29, art. 41 şi ale art.49 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 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; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. -Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 
2013, cu suma de  + 323,50 mii lei  precum şi virările de credite conform anexelor nr. 1 – 
37 la prezenta hotărâre. 
 Art.2. -Anexele nr.1- 37 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3. -Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe 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 27.08.2013  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 168/2013 
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite bugetare  

în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013,  
ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze Buget Finanţe  din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
  Văzând: 

- adresa nr.128302/2013 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ; 
- adresa  nr.235/2013 a Camerei Agricole Judeţene Hunedoara; 
- adresa nr.4352/2013 a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva; 
- adresa nr.23089/2013 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Hunedoara; 
          În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) şi ale art.49 alin.(5) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 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. - Se aprobă rectificarea cu suma de + 273,00 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013, al Camerei Agricole Judeţene Hunedoara, conform anexelor nr. 1 – 
3 la prezenta hotărâre. 
          Art.2. – Se aprobă virările de credite bugetare şi modificarea programului de investiţii 
în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 , al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 
Romane Deva , conform anexelor nr. 4 - 11  la prezenta hotărâre. 
          Art.3. – Se aprobă rectificarea cu suma de + 752,53 mii lei a bugetului pe anul 2013 al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, conform anexelor 
nr. 12 – 18 la prezenta hotărâre. 
         Art.4  - Se aprobă rectificarea cu suma de + 200,00 mii lei a bugetului pe anul 2013, 
al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara, conform anexei  
nr. 19 la  prezenta hotărâre. 
 
 
 



        Art.5  -  Anexele nr.1- 19 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
        Art.6 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe 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 27.08.2013 
  

 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA NR. 169/2013 
privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2013 ale spitalelor de interes judeţean 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al  Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând: 

   - Hotărârea nr.24/2013 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad; 

  -    Hotărârea nr. 27/2013 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Deva; 

Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului 
public; 

Conform prevederilor art.5, art.19 şi ale art.49 alin.(5) din Legea privind finanţele 
publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor 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. Se aprobă rectificarea cu suma de  - 690,48 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, precum şi virările de 
credite în cadrul aceluiaşi capitol, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.    
          Art.2  Se aprobă rectificarea cu suma de + 4.502,79 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, precum şi virările de credite 
în cadrul aceluiaşi capitol, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.    
          Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unitatea spitaliceasca  nominalizata 
la art.  şi va fi comunicată 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 27.08.2013 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.170/2013  
privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat 

la închiderea exerciţiului bugetar  al anului 2012,ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare, prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2013  

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget Finanţe din cadrul consiliului judeţean, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) lit.a şi alin.(1^2) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de 20.736,20 mii lei din excedentul anului precedent 
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului 
pe anul 2013, astfel: 

- Suma de 5.689,00 mii lei pentru obiectivul de investiţii cu finanţare nerambursabilă 
“Modernizare DJ 708 D: Vetel – Muncelu Mic – Poienita Tomii – Feregi, km14 + 900 
-25+ 760 judeţul Hunedoara”. 

- Suma de 9.678,20 mii lei pentru obiectivul de investitii cu finantare nerambursabila 
“Parc de afaceri Simeria” 

- Suma de 5.369,00 mii lei pentru obiectivul de investitii cu finantare nerambursabila 
“Modernizare DJ 664:Pas Vulcan – Vulcan, km 38 + 000 – 41 + 700” 

Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, 
Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean. 

 
 
 
                             CONTRASEMNEAZĂ: 
PREŞEDINTE,           SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

      Mircea Ioan Moloţ     Daniel Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 27.08.2013 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.171/2013 
privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii  şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara  
 
 
 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.65, art.66 și ale art.67 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.100 și ale art.107 alin.1 lit.c și alin.2 lit.b din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.a, alin.2 lit.c şi ale art.97 alin.1 din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş TE : 
 

  Art.1 Aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare 
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, conform Anexelor nr.1 nr.2 şi nr.3 care 
fac parte integrantă din prezenta, începând cu data de 01.10.2013, în condițiile acordării Avizului de 
către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. 
  Art.2 Cu data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea nr.12/2013 și Anexele 
nr.1 și nr.2 din Hotărârea nr.146/2013 ale Consiliului Judeţean Hunedoara. 
  Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi va fi comunicată celor 
interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
                         
 
                        PREŞEDINTE,                                        
                     Mircea Ioan Moloţ                                                           CONTRASEMNEAZĂ : 
                                                                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                                       Daniel Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 27.08.2013 



                                                                                                                      ANEXA nr.3 
                                                                                                     la Hotărârea nr.171/2013  a  

                            Consiliului Judeţean Hunedoara  
 

 
 

R E G U L A M E N T  
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL 

CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA  
 
 
 

În conformitate cu dispoziţiile art.122 din Constituţia României, republicată, 
coroborate cu dispoziţiile art.87 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Hunedoara 
este autoritatea administraţiei publice locale pentru coordonarea activităţilor 
consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes 
judeţean. In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul Judeţean Hunedoara aprobă organigrama, statul de funcţii şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean.  

 
CAPITOLUL I  

DISPOZIŢII GENERALE 
  

Art.1 Pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare, Consiliul 
Judeţean Hunedoara organizează şi asigură funcţionarea unui aparat de specialitate 
subordonat preşedintelui acestuia.  

Art.2 Preşedintele răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, pe care îl conduce. Coordonarea unor compartimente din 
aparatul de specialitate poate fi delegată, prin dispoziţie a preşedintelui consiliului 
judeţean, vicepreşedinţilor sau altor persoane, în condiţiile legii. 

Art.3 (1) In funcţie de atribuţiile prevăzute de lege, Consiliul Judeţean 
Hunedoara îşi organizează aparatul de specialitate în compartimente de specialitate, 
respectiv direcţii, servicii, birouri şi compartimente, ce pot fi constituite în funcţie de 
volumul, importanţa şi complexitatea atribuţiilor repartizate.  

(2) Compartimentele de specialitate sunt structuri organizatorice ale 
consiliului judeţean care asigură realizarea atribuţiilor autorităţii administraţiei publice 
judeţene stabilite prin legi şi alte acte normative, inclusiv prin hotărârile adoptate de 
Consiliul Judeţean Hunedoara şi dispoziţiile normative emise de Preşedintele 
Consiliului Judeţean Hunedoara. Acestea au o componenţă proprie, stabilită prin 
lege sau prin prezentul regulament.  

(3) Structurile organizatorice din aparatul de specialitate nu au  
capacitate decizională ci, doar abilitarea legală de a fundamenta, prin note de 
fundamentare, rapoarte de specialitate, studii, referate etc. sub aspect legal, formal, 



de eficienţă şi/sau eficacitate, procesul decizional realizat de Consiliul Judeţean 
Hunedoara.  

(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite, aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara colaborează cu aparatul de specialitate al 
primăriilor, al serviciilor publice descentralizate, al serviciilor publice deconcentrate 
ale ministerelor, precum şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale 
de specialitate, organizate la nivelul judeţului.  

(5) Structurile organizatorice ale aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara coordonează activitatea consiliilor comunale, orăşeneşti şi 
municipiale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, sprijină şi 
controlează activitatea instituţiilor publice şi societăţilor comerciale de sub autoritatea 
sa, în vederea rezolvării operative a atribuţiilor şi sarcinilor ce le revin, conform 
competenţelor legale sau stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare 
proprii.  

Art. 4 Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara cuprinde 
două categorii de personal, după cum urmează:  

- funcţionari publici, cărora le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 
republicată;  

- personal contractual, angajat pe bază de contract individual de muncă, care 
nu are calitatea de funcţionar public şi căruia îi sunt aplicabile prevederile Codului 
Muncii şi ale Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 
din autorităţile şi instituţiile publice.  

Ambelor categorii de personal din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara li se vor aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile prezentului 
regulament.  

Art.5 Preşedintele consiliului judeţean angajează, sancţionează şi eliberează 
din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul de specialitate al consiliului 
judeţean. 

Art.6 Funcţionarii din aparatul de specialitate se bucură de stabilitatea în 
funcţie, conform legii.  

Art.7 (1) Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul judeţului asigură 
conducerea, coordonarea şi controlul activităţii desfăşurate de compartimentele de 
specialitate, care le sunt subordonate, așa cum rezultă din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al consiliului judeţean, organigrama aparatului de 
specialitate şi dispoziţii ale preşedintelui consiliului judeţean.  

(2) Vicepreşedinţii sunt înlocuitorii de drept ai preşedintelui consiliului 
judeţean.  

(3) În caz de absenţă a preşedintelui, atribuţiile sale vor fi exercitate, în 
numele acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte prin 
dispoziţie.  

(4) Preşedintele poate delega dreptul de a aproba folosirea şi 
repartizarea creditelor bugetare înlocuitorilor săi de drept.  

Art.8 Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara este 
coordonat de un administrator public care îndeplineşte următoarele atribuţii :  



(1) coordonarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean; 
(2) coordonarea serviciilor publice de interes judeţean prestate prin 

intermediul aparatului de specialitate şi/sau prin intermediul organismelor prestatoare 
de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean; 

(3) calitatea de ordonator principal de credite; 
(4) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul judeţean; 
(5) orice alte atribuţii în domenii specifice instituţiei şi postului, 

încredinţate de către preşedinte şi/sau consiliul judeţean prin act administrativ şi care 
nu contravin legii; 

Art.9 Secretarul judeţului primeşte şi distribuie întreaga corespondenţă, după 
consultarea preşedintelui consiliului judeţean, după care aceasta se va înregistra în 
registrul de evidenţă generală electronic sau în registre speciale şi se va repartiza 
compartimentelor de specialitate (direcţii sau compartimente independente).  

Art.10 Circuitul documentelor între compartimentele de specialitate se va 
realiza printr-un registru intern de corespondenţă ţinut la nivel de direcţii şi 
compartimente independente.  

Art.11 Actele care emană de la consiliul judeţean şi care sunt adresate 
ministerelor, organelor centrale, consiliilor judeţene şi locale, instituţiei prefectului,  
altor instituţii şi agenţi economici, precum şi persoanelor fizice  vor fi semnate de 
preşedinte sau înlocuitorul de drept al acestuia, desemnat în condiţiile legii sau 
administratorul public şi contrasemnate de secretarul judeţului sau înlocuitorul 
acestuia, desemnat în condiţiile legii.  

Art.12 Termenul de soluţionare a actelor adresate consiliului judeţean va fi de 
maximum 30 de zile pentru situaţiile în care legea nu prevede alte termene.  

Art.13 In scopul organizarii aplicării legii si a celorlalte acte normative, aparatul 
de specialitate al consiliului judetean îndeplineşte următoarele atribuţii generale:  

a) realizează activităţi de punere în executare a legilor şi a celorlalte acte 
normative, inclusiv a hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Hunedoara şi a 
dispozitiilor normative emise de presedintele acestuia;  

b) elaborează proiecte ale strategiilor, programelor, studii, analize şi 
statistici precum şi documentaţia privind aplicarea şi executarea legilor necesare 
realizării competenţei autorităţii publice şi acordă, la cererea autorităţilor 
administraţiei publice locale din judeţ, consultanţă tehnică, juridică, economică şi de 
altă natură;  

c) exercită activităţi de îndrumare şi control conform prevederilor legale 
în vigoare şi în condiţiile prezentului regulament; 

d) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă 
sistemele de management financiar ale consiliului judeţean şi instituţiilor 
subordonate sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 
economicitate, eficienţă şi eficacitate;  

e) asigură accesul oricărei persoane fizice sau juridice la informaţiile de 
interes public, în condiţiile legii.  

Art.14 Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara, conform organigramei aprobate prin hotărâre, este alcătuită 
din 2 direcţii, arhitectul şef – organizat la nivel de direcţie, 6 servicii independente, 7 



compartimente independente, cabinetul preşedintelui şi U.I.P. – sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara, după cum urmează:  

1. Direcţia administraţie publică locală  
2. Direcţia programe, prognoze, buget, finanţe  
3. Serviciul administrarea domeniului public și privat 
4. Biroul administrativ 
5. Unitatea judeţeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitate 

publică  
4. Compartimentul culte, sport, turism, activităţi culturale 
5. Serviciul autoritate județeană de transport 
6. Serviciul achiziţii publice și proiectare  
7. Serviciul tehnic și administrare drumuri 
8. Compartiment implementare proiecte cu finanțare internațională 
9. Arhitect Sef  
10.Compartimentul administrația monumentului istoric Sarmizegetusa        
Regia-Grădiștea de Munte 

        11.Serviciul relaţii externe, comunicare interinstituţională şi  mass-media  
        12. Compartimentul managementul unităţilor de asistenţă medicală 
        13. Serviciul corp control, urmărire încasare creanțe şi executare silită 
        14. Compartimentul salarizare, resurse umane  
        15. Compartimentul audit public intern  
        16. Cabinet preşedinte 
        17. Compartiment coordonare centru județean pentru managementul situațiilor 
de urgență 
        18. U.I.P. – sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara 

Art.15 (1) Coordonarea direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor se realizează 
de către directorii executivi, arhitectul şef, şefii de servicii independente, precum şi 
de persoanele din cadrul compartimentelor independente  desemnate de 
preşedintele consiliului judeţean prin dispoziţie a acestuia.  

(2) Directorii executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor independente, 
precum şi persoanele din cadrul compartimentelor independente desemnate de 
preşedintele consiliului judeţean organizează şi controlează activitatea funcţionarilor 
publici şi a personalului contractual aflaţi în subordinea lor, conform organigramei.  

(3) Directorii executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor independente, 
precum şi persoanele din cadrul compartimentelor independente desemnate de 
preşedintele consiliului judeţean colaborează între ei, precum şi cu conducătorii 
instituţiilor, serviciilor publice de interes judeţean de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Hunedoara, cu autorităţile administraţiei publice locale din judeţ şi cu şefii 
serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei 
publice centrale de specialitate organizate la nivelul judeţului, în scopul de a asigura 
îndeplinirea competenţelor Consiliului Judeţean Hunedoara, în condiţii de legalitate, 
oportunitate şi eficienţă.  

Art.16 Directorii executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor independente, precum 
şi persoanele din cadrul compartimentelor independente desemnate de preşedintele 
consiliului judeţean îndeplinesc următoarele atribuţii principale:  



  - primesc corespondenţa repartizată de către conducerea consiliului judeţean 
şi o distribuie serviciilor, compartimentelor de specialitate sau persoanelor din cadrul 
direcţiei, serviciului, sau compartimentului, pe baza registrului intern, ţinut la nivelul 
acestora ;  

- urmăresc respectarea termenelor legale în soluţionarea corespondenţei;  
- informează lunar, trimestrial şi ori de câte ori este necesar, conducerea 

consiliului judeţean, asupra activităţii desfăşurate în cadrul direcţiei sau serviciului, 
precum şi despre problemele din activitatea consiliilor locale, instituţiilor şi agenţilor 
economici de interes judeţean;  

- participă la şedinţele consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate ale 
acestuia la care se analizează probleme ce intră în competenţa lor de soluţionare;  

- asigură rezolvarea problemelor curente;  
- asigură cunoaşterea şi studierea de către personalul din subordine, a 

legislaţiei în vigoare, utilizarea deplină a timpului de lucru, creşterea contribuţiei 
fiecărui angajat la rezolvarea, cu competenţă, a tuturor sarcinilor încredinţate, 
conform fişei postului, în raport cu pregătirea, experienţa şi funcţia ocupată;  

- acordă punctajul cuprins în fişa de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale;  

- asigură şi răspund de rezolvarea, în termen, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare a cererilor, sesizărilor şi petiţiilor cetăţenilor, care le sunt repartizate de către 
conducerea instituţiei;  

- realizează colaborarea şi conlucrarea cu toate compartimentele de 
specialitate pentru soluţionarea unor probleme complexe, inclusiv participă la 
întocmirea materialelor ce se prezintă, spre analiză, comisiilor de specialitate sau 
plenului consiliului judeţean (proiecte de hotărâri de consiliu judeţean, note de 
fundamentare, rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri de guvern etc.);  

- urmăresc abonamentele la publicaţiile de specialitate şi realizarea colecţiilor 
de acte normative, asigură organizarea arhivei din cadrul compartimentelor, precum 
şi aplicarea dispoziţiilor legale de către personalul din subordine;  

- participă la şedinţele săptămânale sau orice alte întâlniri convocate de către 
conducerea instituţiei;  

- îndeplinesc orice alte sarcini dispuse de conducerea consiliului judeţean.  
Art.17 Directorii executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor, precum şi persoanele 

din cadrul compartimentelor independente desemnate de preşedintele consiliului 
judeţean, răspund de întreaga activitate pe care o coordonează, astfel încât să se 
asigure îndeplinirea tuturor competenţelor Consiliului Judeţean Hunedoara, în 
condiţii de legalitate, oportunitate şi eficienţă.  

Art.18  Programul de lucru al personalului din aparatul de specialitate este 
stabilit prin Regulament intern.  

Art.19  Concediile de odihnă pentru personalul din aparatul de specialitate se 
aprobă de preşedinte sau de înlocuitorul său de drept. 

Art.20 (1) Pentru vicepreşedinţi, secretarul judeţului, administratorul public, 
directorii executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor, precum şi coordonatorii 
compartimentelor independente, deplasările se aprobă de către preşedinte, iar 
pentru restul personalului, de către conducătorii şi coordonatorii acestora.  



(2) Ieşirile din judeţ în interesul serviciului se vor face numai cu 
aprobarea preşedintelui consiliului judeţean.  

(3) Evidenţa ordinelor de deplasare se ţine la Serviciul administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală.  

Art.21  Personalul consiliului judeţean răspunde, după caz, material, civil, 
administrativ sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.  

Art.22 Instruirea şi perfecţionarea profesională a personalului din aparatul de 
specialitate al consiliului judeţean, se face de către persoana care le coordonează 
activitatea şi prin instituţii de profil acreditate, din ţară şi din străinătate, în limita 
mijloacelor financiare disponibile pentru anul în curs .  

Art.23 Detalierea concretă a atribuţiilor fiecărei structuri organizatorice este 
redată în capitolele II –  XIV ale prezentului regulament, pentru Cabinetul 
Preşedintelui atribuţiile se stabilesc prin dispoziţie a acestuia.  

Art.24 Individualizarea atribuţiilor pentru fiecare salariat din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, se realizează prin fişa postului.  

Art.25 Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara participă la implementarea reglementărilor sistemului de management al 
calităţii la nivelul instituţiei, conform cu SR EN ISO 9001, asumându-şi 
responsabilităţile ce decurg din acesta.  
  Art.26 (1)  Persoanele cu funcţii de conducere şi de control, funcţionarii publici, 
precum şi personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care 
administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe 
sau din fonduri bugetare au obligaţia să depună declaraţia de avere şi declaraţia de 
interese la persoana desemnată prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean, 
potrivit prevederilor art.5 din Legea nr. nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţilor publice pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.  

(2) Declaraţiile de avere şi de interese reprezintă acte personale şi 
irevocabile, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de lege.  

(3) Declaraţia de avere se face în scris, pe propria răspundere şi 
cuprinde drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor 
aflaţi în întreţinere.  

(4) Declaraţia de interese se face, în scris, pe propria răspundere şi 
cuprinde funcţiile şi activităţile, potrivit prevederilor Legii nr.161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(5) Declaraţiile de avere şi de interese se depun în termen de 30 zile de 
la data numirii în funcţie sau începerii activităţii.  

(6) Persoanele cu funcţii de conducere şi de control, funcţionarii publici, 
precum şi personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă care 
administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe 
sau din fonduri bugetare au obligaţia să depună sau să actualizeze, după caz, 



declaraţia de avere şi declaraţia de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie 
pentru anul fiscal anterior.  

(7) Persoanele cu funcţii de conducere şi de control, funcţionarii publici, 
precum şi personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă care 
administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe 
sau din fonduri bugetare au obligaţia  ca, în termen de 30 zile de la data încetării 
activităţii, să depună o nouă declaraţie de avere şi de interese. 
 
 

CAPITOLUL II  
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ  

 
   Direcţia administraţie publică locală este subordonată secretarului 

judeţului, este condusă de un director executiv şi are următoarea structură 
organizatorică:  
2.1. Serviciul administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP;  
2.2. Serviciul juridic contencios şi relaţii cu consiliile locale;  
2.3. Compartiment redactare şi editare Monitorul Oficial al judeţului  

Hunedoara.  
 
Principalele atribuţii ale compartimentelor de specialitate sunt următoarele:  
                                    

     2.1. Serviciul administraţie publică locală relaţii publice, ATOP 
 

a) întocmeşte proiectul graficului şedinţelor consiliului judeţean şi ale  
comisiilor de specialitate ale acestuia; 

b) propune, după consultarea direcţiilor de specialitate, probleme de interes 
pentru dezbaterile consiliului judeţean şi comisiilor de specialitate; 

c) asigură convocarea membrilor consiliului judeţean şi a invitaţilor la şedinţe, 
pune la dispoziţie, pentru studiu, materialele ce se supun dezbaterii, asigurând o 
permanentă legătură între aparatul de specialitate şi consilierii judeţeni şi ţine 
evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la şedinţele de consiliu şi comisiile de 
specialitate, asigură întocmirea  proceselor verbale de şedinţe; 

d) asigură înregistrarea și păstrarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de 
interese ale consilierilor județeni, urmărește publicarea acestora pe site-ul consiliului 
județean și le transmite Agenției Naționale de Integritate, precum și Instituției 
Prefectului; 

e) asigură primirea și păstrarea rapoartelor de activitate ale consilierilor 
județeni și ale comisiilor de specialitate, urmărind publicarea acestora în monitorul 
oficial al județului și pe site-ul consiliului județean; 

f) întocmeşte, împreună cu celelalte compartimente din aparat, proiecte de 
hotărâri de Guvern, proiecte de hotărâri ce urmează să fie adoptate de către consiliul 
judeţean şi proiecte de dispoziţii ce vor fi emise de preşedintele consiliului judeţean; 



g) execută lucrări necesare pregătirii şi desfăşurării şedinţelor consiliului 
judeţean, ale comisiilor de  specialitate, ale unor comisii de lucru, precum şi altor 
şedinţe dispuse de conducerea consiliului judeţean; 

h) asigură relaţia consiliului judeţean cu societatea civilă privind propunerile 
sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative  
de interes public, conform prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică şi pune la dispoziţia cetăţenilor materiale 
informative legate de problemele cel mai des întâlnite în relaţia dintre cetăţean şi 
administraţia publică judeţeană; 

i) asigură secretariatul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Hunedoara în conformitate cu Legea nr. 218/2002 privind organizarea si 
funcţionarea Poliţiei Române; 

j) urmărește ca actele cu caracter normativ să fie redactate în forma finală în 
care au fost aprobate în ședințele consiliului județean și să le prezinte pentru 
contrasemnare și semnare la persoanele abilitate în acest sens; 

k) înregistrează şi ţine evidenţa hotărârilor adoptate de consiliul judeţean, a 
dispoziţiilor emise de preşedintele consiliului judeţean, le aduce  la cunoştinţa 
publică şi a celor interesaţi ; asigură realizarea în format electronic a bazei de date 
cuprinzând evidența hotărârilor și dispozițiilor; 

l) întocmește dosarele de ședință, răspunde de ordonarea, păstrarea și 
arhivarea acestora; 

m) predă Instituției Prefectului hotărârile adoptate și dispozițiile emise, 
pentru efectuarea controlului de legalitate de către prefect; 

n) pune la dispoziția Compartimentului informatizare toate documentele 
(hotărâri ale consiliului județean, dispozițiile președintelui consiliului județean, 
rapoarte anuale, minute ale ședințelor consiliului județean, procese-verbale, 
declarații de avere, declarații de interese, declarații de apartenență politică etc.) care 
potrivit prevederilor legale trebuie afișate pe site-ul propriu al instituției; 

o) înregistrează, repartizează şi expediază corespondenţa, urmărește 
rezolvarea în termen a corespondenței de către toate compartimentele aparatului, 
prin programul electronic  ”Circulația internă a documentelor”; 

p) înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor de deplasare a personalului din 
aparatul  de specialitate şi ale consilierilor judeţeni ; 

q) repartizează pe direcții/servicii/birou/compartimente independente 
monitoarele oficiale, reviste de specialitate etc.; 

r) asigură confecţionarea, folosirea şi evidenţa sigiliilor şi ştampilelor utilizate 
în cadrul instituţiei; 

s) întocmește împreună cu direcțiile/serviciile/compartimentele independente 
din cadrul aparatului de specialitate nomenclatorul documentelor de arhivă ale 
aparatului de specialitate al consiliului județean, cu avizul Serviciului Județean al 
Arhivelor Naționale;  

t) asigură ordonarea, conservarea și păstrarea fondului arhivistic, în 
conformitate cu nomenclatorul aprobat, consultarea unor documente în condițiile 
legii, eliberează adeverințe și copii după actele aflate în păstrare;  



u) asigură primirea pe bază de proces-verbal în arhiva consiliului județean a 
dosarelor constituite de compartimentele de specialitate și ține evidența acestora, 
conform legii arhivelor; 

v) predă Serviciului Județean al Arhivelor Naționale documentele cu termene 
”permanent” aflate în depozit, în condițiile legii arhivelor; 

w) ia măsuri ca documentele a căror termen de păstrare a expirat și a fost 
aprobată selecționarea lor, să fie scoase din depozitul de arhivă și predate centrelor 
de colectare; 

x) asigură secretariatul Comisiei de selecţionare a documentelor păstrate în 
arhiva Consiliului Judeţean Hunedoara; 

y) asigură primirea, evidența şi transmiterea spre rezolvare la  
compartimentele de resort şi la instituţiile şi autorităţile competente a petițiilor 
adresate de cetăţeni consiliului județean şi expediază celor interesaţi răspunsurile;  
urmăreşte soluţionarea în termen legal a acestora, colaborând în acest sens cu 
celelalte compartimente; întocmește anual un raport privind modul de soluționare a 
petițiilor; 

z) soluţionează petițiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în 
competenţa de soluționare a serviciului; 

aa) organizează primirea în audienţă a cetăţenilor de către preşedinte, 
vicepreşedinţi şi secretarul judeţului, înregistrează şi urmăreşte rezolvarea 
problemelor sesizate şi întocmeşte informări cu privire la desfăşurarea activităţii de 
relaţii cu publicul; 

bb) asigură buna organizare și funcționare a punctului de informare-
documentare pentru accesul publicului la informațiile de interes public difuzate din 
oficiu; 

cc) primește și înregistrează cererile persoanelor care solicită în scris 
informații de interes public; redactează răspunsul către solicitant pe baza datelor 
primite de la direcțiile/serviciile/birou/compartimentele de specialitate, împreună cu 
informația de interes public sau cu motivația întârzierii ori a respingerii solicitării, în 
condițiile legii; întocmește anual un raport privind accesul la informațiile de interes 
public; 

dd) asigură organizarea evidenței și a circulației răspunsurilor la cererile 
adresate în scris de către persoanele care solicită informații de interes public; 

ee) întocmește un raport anual privind transparența decizională în 
administrația publică la nivelul consiliului județean; 

ff) asigură accesul persoanelor fizice sau juridice la informaţiile de interes 
public produse şi/sau gestionate de consiliul judeţean, conform prevederilor Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

gg) păstrează evidenţa graficelor privind programul de lucru cu publicul, 
evidenţă întocmită de către Compartimentul salarizare şi resurse umane, potrivit 
Hotărârii Guvernului României nr.1723/2004 privind aprobarea programului de 
măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, modificată 
prin Hotărârea Guvernului României nr.1487/2005; 

hh) aduce la cunoştiinţa publică, în termen, actele care emană de la Consiliul 
Judeţean Hunedoara; 



ii) întocmește foaia lunară de prezență în format electronic pentru angajații 
Direcției administrație publică locală; 

jj) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calității în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în activitatea pe 
care o desfășoară; 

kk) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de 
către conducerea consiliului judeţean. 

2.2. Serviciul juridic contencios şi relaţii cu consiliile locale 
 

a) asigură, în condiţiile legii, reprezentarea Consiliului Judeţean Hunedoara în faţa 
instanţelor judecătoreşti, a Direcției Naționale Anticorupție din cadrul Ministerului 
Public-Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție, notarilor publici, 
executorilor judecătoreşti sau a altor organe cu activitate jurisdicţională, autorităţi, 
instituţii publice şi alte persoane juridice de drept public sau privat; 

b) intocmește acţiuni în instanţă, propune exercitarea căilor de atac şi orice alte 
măsuri pentru soluţionarea cauzelor în care consiliul judeţean este parte, 
efectuând toate lucrările impuse de cercetarea judecătorească până la rămânerea 
definitivă şi irevocabilă a hotărârilor judecătoreşti, precum şi punerea în executare 
a hotărârilor judecătoreşti; întocmește răspunsuri la întâmpinare, note de ședință 
și concluzii scrise; 

c) vizează pentru legalitate Rapoartele de specialitate la Dispoziţiile Preşedintelui 
consiliului judeţean şi alte acte administrative emise în exercitarea atribuţiilor 
autorităţii administraţiei publice locale; 

d) asigură evidenta operativă a tuturor cauzelor aflate pe rolul instanțelor 
judecatorești, studierea dosarelor la arhivele instanţelor judecătoreşti, consultarea 
condicilor de hotărâri, a registrului informativ și a site-urilor de specialitate; 

e) analizează în termen legal plângerile prealabile administrative, formulate în 
temeiul Legii contenciosului administrativ împotriva actelor administrative 
adoptate de Consiliul Județean Hunedoara sau emise de Președinte, privind 
revocarea sau modificarea acestora și formulează propuneri de soluționare a 
acestora și proiecte de hotărâri cu acest obiect;  

f) colaborează cu compartimentele de specialitate ale consiliului județean pentru 
elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului și ține evidența acestora; 

g) întocmește și comunică referate cu privire la puncte de vedere și actele necesare 
pentru soluționarea dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată; 

h) avizează contractele economice în care este parte Consiliul Judeţean Hunedoara 
şi actele lor adiţionale şi alte acte de gestiune care implică răspunderea juridică, 
contrasemnând pentru legalitate; 

i) avizează documentaţiile tehnice în vederea emiterii titlurilor de proprietate asupra 
terenurilor (H.G.R. nr.834/1991); 

j) asigură implementarea proceselor Sistemului de Management al Calităţii şi al 
serviciilor furnizate, în cadrul proceselor în care îşi desfăşoară activitatea și 
participă la instruirile legate de elaborarea documentației Sistemului de 
Management al calității, al implementării, funcționării și îmbunătățirii acestuia; 



k) asigură implementarea proceselor Sistemului de Control intern/managerial al 
Consiliului Județean Hunedoara şi al serviciilor furnizate, în cadrul proceselor în 
care îşi desfăşoară activitatea și participă la instruirile legate de elaborarea 
documentației Sistemului de Control intern/managerial al Consiliului Județean 
Hunedoara al implementării, funcționării și îmbunătățirii acestuia; 

l) sprijină și asigură relația cu compartimentele din aparatul de specialitate oferindu-
le consultanţă în vederea îndeplinirii corecte a sarcinilor:  

m) asigură aplicarea directă a prevederilor actelor normative de interes naţional 
strâns legate de atribuţiile Consiliului Judeţean, asigurând secretariatul unor 
Comisii care au atribuţii în acest sens;   

n) acordă la cerere, sprijin şi asistenţă de specialitate Consiliilor locale ale 
comunelor şi oraşelor, aparatului propriu precum şi serviciilor publice ale 
acestora; 

o) participă în temeiul unor Ordine ale Preşedintelui Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi/sau unor Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean, 
în Comisiile de concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere şi/sau 
de execuţie vacante; 

p) soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în 
competenţa Consiliului Judeţean şi/sau a Serviciului juridic-contencios; 

q) contribuie la întocmirea materialelor aflate în competența compartimentului juridic-
contencios ce urmează a fi dezbătute şi aprobate în şedinţele Comisiilor de 
specialitate, şi în plenul Consiliului Judeţean şi participă la aceste şedinţe; 

r) contribuie, împreună cu Serviciul Administraţie publică locală relaţii publice, 
ATOP, la convocarea şedinţelor comisiilor de specialitate, ale Plenului Consiliului 
Judeţean, precum şl la pregătirea, multiplicarea şi distribuirea materialelor 
necesare; 

s) ia măsuri pentru evidenţierea, păstrarea şi îndosarierea materialelor primite şi 
transmise.  

t) îndeplinirea altor sarcini stabilite din partea şefului ierarhic şi conducerii  
consiliului judeţean, conform competențelor legale ; 

 

 
2.3. Compartiment redactare şi editare Monitorul Oficial al  

Judeţului Hunedoara 
 

a) pregăteşte şi asigură editarea Monitorului Oficial al Judeţului Hunedoara, 
ca publicaţie oficială care are ca obiect de activitate producţia editoriala, tipografica 
şi de difuzare a actelor şi documentelor emise sau adoptate de autorităţile 
administraţiei publice locale, preşedintele consiliului judeţean, prefect şi serviciile 
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 
publice centrale din judeţul Hunedoara;  

b) asigură publicarea hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ sau 
individual adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice judeţene, de cele 
ale municipiilor sau oraşelor, care nu au monitoare proprii, precum şi de cele ale 
comunelor, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  



c) asigură publicarea ordinelor cu caracter normativ ale prefectului, acte ale 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din judeţul Hunedoara, precum şi, dacă este cazul, ale 
ministerelor sau altor autorităţi şi instituţii publice, care au aplicabilitate în judeţul 
Hunedoara, alte documente şi informaţii de interes public, cu excepţia celor a căror 
publicitate se face, potrivit legii, prin alte mijloace;  

d) asigură publicarea declaraţiilor de politica judeteana şi alte asemenea 
declaraţii;  

e) asigură, la solicitarea secretarului judeţului, publicarea în Monitorul 
Oficial al judeţului a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ adoptate sau 
emise de autorităţile administraţiei publice locale din municipii, oraşe şi comune, ale 
căror prevederi sunt obligatorii şi pentru alţi cetăţeni decât cei din unitatea 
administrativ-teritorială respectivă;  

f) ţine legătura cu celelalte compartimente similare din consiliile judeţene 
din ţară asigurând primirea şi expedierea, pe bază de reciprocitate, a Monitoarelor 
Oficiale ale judeţelor;  

g) îndosariază toate actele specifice activităţii compartimentului şi face 
predarea acestora în arhiva instituţiei, potrivit legii;  

h) pune în aplicare reglementările Sistemului de mangement al calităţii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o desfăşoară;  

i) exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului judeţean, 
dispoziţii ale preşedintelui sau orice acte normative.  

 
 

CAPITOLUL III 
DIRECŢIA  PROGRAME, PROGNOZE, BUGET, FINANŢE 

 
  Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe este subordonată 

vicepreşedintelui de resort, este condusă de un director executiv şi are următoarea 
structură organizatorică:  

3.1. Serviciul buget, financiar contabilitate;  
3.2. Serviciul   dezvoltare regională şi integrare europeană;  
3.3. Compartiment informatizare.  

 
Principalele atribuţii ale compartimentelor de specialitate sunt următoarele:  

 
3.1. Serviciul buget, financiar contabilitate 

 
1)organizează şi conduce contabilitatea, în conformitate cu reglementările 

legale, asigură efectuarea înregistrărilor contabile corect şi la timp, pe baza 
documentelor justificative întocmite în conformitate cu normele legale, circulaţia şi 
păstrarea în condiţii de siguranţă a actelor contabile;  

2) răspunde de organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor şi 
cheltuielilor aprobate prin buget;  

3)întocmeşte documentele de plată către organele bancare şi urmăreşte 
primirea la timp a extraselor de cont, precum şi efectuarea şi verificarea acestora, 



împreună cu documentele însoţitoare, asigurând încadrarea corectă pe 
subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor pentru bugetul propriu; 

4) conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în 
bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate din mijloace extrabugetare şi din alte 
fonduri legal constituite, a gestionării valorilor materiale, bunurilor de inventar şi 
mijloacelor băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii; 

5) asigură evidenţa fondurilor speciale cât şi plata acestora către consiliile 
locale (alimentări cu apă, cadastru imobiliar, lucrări de pietruire a drumurilor 
comunale, planul de urbanism general); 

6) exercită controlul periodic asupra gestiunilor în vederea menţinerii 
integrităţii patrimoniului; 

7) asigură, împreună cu serviciile şi compartimentele aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, organizarea şi desfăşurarea inventarierii anuale a 
patrimoniului, precum şi a inventarierilor cauzate de predarea-primirea gestiunilor şi 
din alte motive;  

8) răspunde de înregistrarea în contabilitate, la timp, a valorificării rezultatelor 
operaţiunilor de inventariere şi reevaluarea patrimoniului conform actelor normative 
în vigoare; 

9) calculează lunar, în colaborare cu Compartimentul salarizare si resurse 
umane, salariile angajaţilor Consiliului Judeţean Hunedoara, indemnizaţiile 
consilierilor judeţeni şi asigură plata acestora; 

10) întocmeşte şi depune lunar raportările privind CAS – ul, CASS –ul, 
impozitul pe salarii, şi celelate contribuţii datorate bugetului consolidat al statului;  

11) îndrumă organele financiar-contabile din cadrul instituţiilor publice din 
subordine la elaborarea lucrărilor şi urmărirea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli, a celorlalte fonduri extrabugetare şi la conducerea corectă şi la zi a 
evidenţei contabile; 

12)  la termenele stabilite pentru depunerea situaţiilor financiare, primeşte, 
verifică, analizează şi centralizează dările de seamă contabile trimestriale şi anuale 
ale instituţiilor aflate în subordinea şi finanţarea consiliului judeţean;  

13) întocmeşte raportările financiare lunare conform Ord.M.F. 980/2010;  
14)  întocmeşte situaţia financiară a activităţii proprii a Consiliului Judeţean 

Hunedoara, precum şi situaţia financiară centralizată care se depune la Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Hunedoara; 

15) întocmeşte şi depune lunar situaţii de raportare la Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Hunedoara privind monitorizarea cheltuielilor de personal, contul 
de execuţie a bugetului creditelor interne şi externe, contul de execuţie a veniturilor 
şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, alte situaţii; 

16)  întocmeşte şi depune lunar situaţii de raportare la Ministerul Finanţelor 
Publice privind finanţările rambursabile pentru fiecare împrumut; 

17) calculează gradul de îndatorare a unităţii administrativ teritoriale în 
conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, în vederea contractării sau garantării de 
împrumuturi interne sau externe; 

18) organizează şi ţine registrul de evidenţă a datoriei publice locale;  



19) exercită controlul financiar preventiv propriu pentru operaţiunile supuse 
vizei de control financiar preventiv propriu conform legislaţiei în vigoare; 

20) asigură punerea în aplicarea a normelor Ministerului Finanţelor privind 
încheierea execuţiei bugetare la finele fiecărui an; 

21) organizează sistemul informaţional financiar în domeniul contabil, în 
concordanţă cu cel al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Hunedoara şi ţine 
permanent legătura cu aceasta; 

22) verifică şi înregistrează într-un registru al contractelor toate contractele, 
actele adiţionale,  convenţiile încheiate de Consiliul Judeţean; 

23) elaborarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 
metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii cu 
privire la aspectul procesual – elaborarea procedurii operaţionale specifice activităţii 
serviciului; 

24) modificarea, adăugarea, suprimarea sau altele asemenea, după caz, a 
uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni 
care au fost aprobate şi difuzate; 

25) centralizează solicitările de alocare a sumelor în bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara de la compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Hunedoara şi le prezintă conducerii Consiliului Judeţean Hunedoara;  
        26) centralizează solicitările de alocare a sumelor în bugetele de venituri şi 
cheltuieli ale instituţiilor publice din subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara, precum şi ale agenţilor economici din subordinea acestuia  şi le prezintă 
conducerii Consiliului Judeţean Hunedoara; 
       27) pregăteşte documentaţia referitoare la proiectul bugetului propriu al 
judeţului,  al instituţiilor publice din subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara, precum şi al agenţilor economici din subordinea sa şi întocmeşte 
rapoartele de specialitate ale hotărârilor de consiliu judeţean prin care se aprobă 
acestea; 
      28) elaborează calcule privind nivelul cheltuielilor şi estimarea acestora pentru 
acţiunile finanţate din bugetul propriu al judeţului şi din bugetele de venituri şi 
cheltuieli ale instituţiilor publice aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara şi le prezintă conducerii Consiliului Judeţean Hunedoara si 
urmareste justa dimensionare a cheltuielilor bugetare. 
     29) verifică respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 
1954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi formularele din “Scrisoarea – 
Cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de 
buget” si întocmeşte situaţiile menţionate în legislaţia indicată cu privire la elaborarea 
proiectelor de buget şi  estimarilor pentru anii urmatori în proiectele de buget ale 
instituţiilor publice aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara 
si pentru activitatea proprie. 
     30) Centralizează bugetele aprobate ale instituţiilor publice aflate în subordinea şi 
finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara pe capitole,articole şi aliniate în 
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005,cu 
modificările şi completările ulterioare,pe formularele din  Scrisoarea cadru privind 
contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget. 



     31) centralizează listele de lucrări, utilaje, mobilier şi alte obiective de investiţii a 
căror finanţare se asigură potrivit legii din bugetul local, în vederea cuprinderii 
acestora în proiectul de buget cu respectarea prevederilor Legii finanţelor publice 
locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
      32) întocmeşte bugetul propriu al judeţului repartizat pe trimestre, stabilit în 
condiţii de echilibru bugetar, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice 
locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi comunicările Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice şi a instituţiilor publice aflate în subordinea şi 
finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara şi îl prezintă spre aprobare ordonatorului 
principal de credite;  
         33) centralizează solicitările unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul 
Hunedoara, cu privire la alocarea din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
şi a sumelor din cota din impozitul pe venit, pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală; 
      34)  verifică şi centralizează propunerile de modificare a bugetului propriu al 
judeţului, al instituţiilor publice aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara, precum şi al agenţilor economici din subordinea sa, analizează şi, după 
caz, întocmeşte documentaţiile necesare în vedera aprobării modificărilor survenite, 
conform legislaţiei în vigoare; 
       35) în baza solicitărilor instituţiilor publice aflate în subordinea şi finanţarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara, participă la angajamentul bugetar, lichidarea şi 
ordonanţarea viramentelor în conturile acestor instituţii, în limita prevederilor 
bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu al judeţului; 

   36)  introduce după aprobare, bugetul propriu al judeţului şi bugetele de venituri 
şi cheltuieli ale instituţiilor publice aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara, precum şi rectificările ulterioare, în programul informatic 
financiar al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi îl prezintă acesteia spre 
avizare; 

 37) acordă asistenţă de specialitate instituţiilor publice aflate în subordinea şi 
finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi agenţilor economici din 
subordinea sa, în elaborarea proiectului de buget; 

38)   pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001, pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o desfăşoară; 

39)  asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform actelor 
normative în vigoare; 
     40 )  exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărârile consiliului judeţean, 
dispoziţii ale preşedintelui consiliului judeţean sau orice acte normative. 
 
 

3.2. Serviciul   dezvoltare regională şi integrare europeană 
 

1. - se documentează asupra informaţiilor publice care stau la baza întocmirii 
cererilor de finanţare pentru axele programelor operaţionale şi sectoriale, unde 
consiliul judeţean este solicitant eligibil, întocmeşte raport cu actualizarea acestor 



informaţii  şi le înaintează  şefului ierarhic  superior; 
2. - elaborează şi redacteaza cereri de finanţare pentru programele operaţionale şi 
sectoriale unde consiliul judeţean este solicitant eligibil; 
3. - constituie dosarele cereriilor de finanţare pentru programele operaţionale şi 
sectoriale, colaborând cu compartimentele de specialitate ale consiliului judeţean, 
partenerii proiectelor, partenerii contractuali responsabili cu întocmirea 
documentelor specifice, în conformitate cu prevederile ghidurilor solicitatului, unde 
CJH este solicitant eligibil; 
4. - verifica şi răspunde de conformitatea administrativă şi de eligibilitatea 
documentaţiilor ce stau la baza întocmirii dosarelor pentru cereri de finanţare, 
conform ghidurilor de finanţare ale programelor operaţionale şi sectoriale şi 
înaintează rapoarte şefului ierarhic superior; 
5. - implementează proiectele cu finanţare externă nerambursabilă, în funcţie de 
poziţia deţinută de fiecare membru din serviciu în organigrama unităţii de 
implementare a proiectelor, îndeplinind atribuţii specifice, după cum urmează: 
• urmăreşte respectarea contractului semnat între beneficiar şi Autoritatea de 

Management pentru Programul Operațional Regional şi implementarea 
proiectului conform metodologiei, planului de implementare şi bugetului 
preconizat, care constituie anexe la contract;  

• urmăreşte încadrarea în termen a implementării proiectelor;  
• realizează situaţii şi rapoarte referitoare la activitatea de monitorizare a 

contractelor privind stadiul acestora, dificultăţile apărute în implementare, 
impactul proiectelor implementate;  

• colaborează cu celelalte organisme care fac parte din mecanismul de 
implementare a Programului Operațional Regional: Autoritatea de certificare şi 
plată (Ministerul Finanţelor Publice), Autoritatea de audit (Curtea de Conturi a 
României), conform procedurilor de implementare impuse şi a regulilor ce se 
aplică pentru efectuarea plăţilor şi pentru monitorizarea progreselor înregistrate 
de proiecte;  

• colaborează cu organismele intermediare în vederea realizării de verificări ale 
proiectelor la faţa locului şi acordării de sprijin beneficiarilor în probleme 
administrative;  

• întocmeşte şi transmite cereri de plată şi rapoarte de progres corespunzătoare 
progresului înregistrat;  

• păstrează şi arhivează toate documentele relevante implementării proiectului 
pentru verificări ulterioare finalului implementării;  

• îndeplineşte responsabilităţile financiare, verificarea facturilor pentru serviciile  
şi lucrările executate stipulate în contractele de lucrări şi prestări servicii;  

• îndeplineşte responsabilităţile tehnice în derularea contractelor de lucrări si 
servicii, verificarea situatiilor de lucrari, etc.;  

• întocmeşte rapoartele intermediare şi finale vizând derularea programelor cu 
finanţare UE sau a altor programe, anual sau de câte ori se solicită;  

• participarea la întocmirea rapoartelor şi verificare a legalităţii acestora în 
vederea adoptării hotărârilor consiliului judeţean privind implementarea 
proiectelor;  

 



6. - monitorizează  lansarea apelurilor pentru propuneri de proiecte, publicate in 
mass media la nivel naţional şi regional şi pe paginile de internet; 
7. - se informează asupra conţinutului  ghidurilor de finanţare pentru apelurile 
propunerilor de proiecte, în funcţie de domeniul de intervenţie vizat;  
8. - acordă consultanţă şi asistenţă de specialitate structurilor administraţiei publice 
locale în vederea întocmirii cererilor de finanţare în conformitate cu ghidul 
solicitantului, legislaţia aplicablilă domeniului de intervenţie, documente 
programatice, documente cadru de implementare; 
9.- urmăreşte implementarea strategiei naţionale  şi a politicilor de dezvoltare 
regională la nivel local; 
10. - face cunoscute în teritoriu documentele specifice programelor operaţionale şi 
sectoriale, documente programatice, documente cadru de implementare ale 
programelor operaţionale şi sectoriale;  
11.- participă la elaborarea şi implementarea planurilor si strategiilor de dezvoltare 
la nivel local, judeţean, regional şi întocmeşte informări privind stadiul de realizare 
al acestora, la solicitarea şefului ierarhic superior; 
12. - centralizează, întocmeşte, actualizează, pune la dispozitie şefilor ierarhici 
superiori, portofoliului de proiecte al judeţului Hunedoara, în conformitate cu 
obiectivele programelor operaţionale şi sectoriale; 
13. - organizează şi participă la evenimente, lansări de programe şi proiecte 
nationale şi regionale precum şi diferite activităţi ale proiectelor cu finanţare internă 
şi externă implementate la nivelul Consiliului Judeţean Hunedoara şi înaintează 
informare asupra evenimentului şefilor ierarhici superiori ; 
14. - pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001, pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o desfăşoară; 
15. - respectă   Regulamentul intern al aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean; 
16. - îndeplineşte alte sarcini ce decurg din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, sau din alte acte normative  referitoare la specificul 
activităţii serviciului, respectiv, dezvoltare regională şi integrare europeană; 
17. - participă la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean pentru 
reglementarea activităţilor date în competenţa serviciului; 
18. - asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform actelor 
normative în vigoare; 
19. - îndeplineşte şi alte sarcini in conformitate cu specificul activităţii şi 
competenţele personalului serviciului, primite din partea conducerii Consiliului 
judeţean, pe care le rezolvă urmărind respectarea prevederilor legale . 
 

3.3. Compartiment informatizare  
 

a) analizează şi evaluează permanent, împreună cu celelalte 
compartimente din aparatul de specialitate, sistemul informatizat al consiliului 
judeţean şi formulează propuneri şi concepte privind informatizarea unor activităţi;  



b) proiectează si dezvoltă aplicaţii informatice proprii, prelucrează şi 
asimilează aplicaţii preluate de la terţi şi întreţine biblioteca de arhive şi programe 
electronice;  

c) implementează aplicaţii informatice, gestionează, exploatează, 
actualizează aplicaţiile proprii, precum şi cele preluate de la terţi şi asigură asistenţa 
tehnică personalului utilizator;  

d) asigură instruirea funcţionarilor din compartimentele unde este instalată 
tehnică de calcul şi sunt implementate aplicaţii informatice;  

e) stabileşte necesarul de tehnică de calcul pentru serviciile şi 
compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului judeţean pentru a fi cuprins 
în lista de investiţii anexă la bugetul propriu al judeţului;  

f) asigură elaborarea documentaţiilor de achiziţionare de tehnică de calcul, 
în conformitate cu reglementările privind organizarea licitaţiilor şi ofertelor;  

g) se preocupă de asigurarea activităţii de service pentru întreţinerea 
tehnicii de calcul, precum şi de asigurarea cu materiale consumabile specifice 
activităţii de informatică;  

h) asigură afişarea pe site-ul propriu al consiliului judeţean a documentelor 
(hotărâri ale consiliului judeţean, dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean, 
rapoarte anuale, minute ale şedinţelor consiliului judeţean, procese-verbale, 
declaraţii de avere, declaraţii de interese şi anunţuri etc.) care potrivit prevederilor 
legale trebuie aduse la cunoştinţă publică prin intermediul acestuia;  

i) asigură documentarea şi cooperarea în domeniul informaticii cu alte 
unităţi şi instituţii de profil din ţară şi străinătate şi asigură sprijinul de specialitate 
consiliilor locale, la cererea acestora;  

j) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o desfăşoară;  

k) îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin acte normative sau primite din 
partea conducerii consiliului judeţean. 

 
 

CAPITOLUL IV 
SERVICIUL  ADMINISTRAREA  DOMENIULUI  PUBLIC  ŞI  PRIVAT 

 
4.1. Serviciul  administrarea  domeniului  public  şi  privat 
4.2. Biroul administrativ 
 
4.1. Serviciul  administrarea  domeniului  public  şi  privat 
I. - domeniul public   
a) asigură administrarea patrimoniului public al judeţului (mai puţin a bunurilor care 

alcătuiesc reţeaua de drumuri judeţene), potrivit reglementărilor legale în materie;  
b) întocmeşte evidenţa tehnico-operativă extracontabilă a patrimoniului public al 

judeţului Hunedoara şi o actualizează ori de cîte ori este cazul;  
c) elaborează documentaţiile necesare pentru concesionarea, închirierea, darea în 

administrare  şi darea în folosinţă gratuită de bunuri aparţinând domeniului  public 
al Judeţului Hunedoara; 



d) elaborează documentaţiile necesare pentru trecerea bunurilor din domeniul public 
judeţean în domeniul privat al judeţului, sau din domeniul privat al judeţului în cel 
public, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

e) elaborează documentaţiile necesare pentru transmiterea sau preluarea din/în 
domeniul public al judeţului, în/din domeniul public al statului sau al unităţilor 
administrativ teritoriale din judeţ, potrivit procedurilor stabilite de lege;  

f) propune darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unor imobile din 
patrimoniul public judeţean, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care 
desfăşoară activităţi de binefacere  sau de utilitate publică;  

g) organizează inventarierea anuală a patrimoniului public al judeţului, aflat în 
administrarea consiliului judeţean  sau instituţiilor publice de interes judeţean, 
concesionate, închiriate sau date în folosinţă gratuită, societăţilor comerciale, altor 
persoane fizice/juridice, după caz;  

h) constată, împreună cu compartimentele de specialitate ale consiliului judeţean, 
starea fizică a imobilelor din domeniul public al judeţului  şi propune măsuri pentru 
repararea, consolidarea, modernizarea, extinderea, sau după caz, scoaterea din 
funcţiune, trecerea în domeniul privat şi demolarea acestora;  

i) monitorizează executarea contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă gratuită a bunurilor din domeniul public al judeţului, şi verifică modul în 
care beneficiarii acestora respectă obligaţiile prevăzute în contracte, pe perioada 
de derulare a acestora;  

j) elaborează documentaţiile necesare pentru scoaterea din funcţiune a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul public al judeţului, a căror menţinere în 
funcţiune nu se mai  justifică;  

k) constituie baza de date aferentă domeniului public al judeţului;  
l) asigură asistenţă tehnică, coordonează şi îndrumă activitatea consiliilor locale din 

judeţ, cu privire la modul de administrare şi gestionare a bunurilor din inventarul 
domeniul public local, modificarea şi completarea, precum şi trecerea din/în 
domeniul public local;  

m) participa în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii la obiectivele aparţinând 
domeniului public al judeţului; 

n) centralizează modificările şi completările inventarelor bunurilor aparţinînd 
domeniului public al comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, însuşite de 
consiliile locale, şi le transmite Guvernului României, pentru ca, prin hotărâre, să 
fie atestate aceste modificări  şi completări (întocmeşte proiecte de hotărâri de 
Guvern cu acest obiect);   

o) asigură furnizarea către serviciul contabilitate a documentaţiilor, a datelor tehnice, 
economice şi altor informaţii necesare pentru înregistrarea corectă în contabilitate 
a modificărilor situaţiei bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului; 

p) întocmește documentații pentru preluarea unor activități/instituții și bunuri imobile 
care urmează să fie transmise/preluate în urma proceselor de descentralizare 
rezultate din noi acte normative;   

r) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale 
consiliului judeţean, dispoziţii ale preşedintelui consiliului judeţean sau dispuse de 
conducerea instituţiei;  



s) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o  desfăşoară. 

 
 
 
 
 II. - domeniul privat  
a) asigură administrarea bunurilor din patrimoniului privat al judeţului, (prin 

compartimentul  administrativ), în conformitate cu reglementările legale în materie;  
b) elaborează documentaţiile necesare pentru  concesionarea, închirierea, darea în 

administrare şi darea în folosinţă gratuită a bunurilor din patrimoniul privat al 
judeţului; 

c) elaborează documentaţiile necesare pentru transmiterea fără plată din  patrimoniul 
privat al judeţului Hunedoara, a bunurilor aflate în stare de funcţionare care nu mai 
sunt utilizate de consiliul judeţean;  

d) întocmeşte documentaţii pentru scoaterea din funcţiune, casarea  şi valorificarea 
mijloacelor fixe aflate în patrimoniul privat al judeţului care nu mai sunt necesare 
sau nu mai pot fi utilizate; 

e) întocmeşte  şi supune spre aprobare consiliului judeţean, documentaţiile pentru 
vânzarea sau înstrăinarea bunurilor din domeniul privat al judeţului;   

 
4.2. Biroul administrativ 

a) asigură    îndeplinirea   sarcinilor   cu  privire   la    activitatea   de  
gospodărire a mijloacelor materiale ale consiliului judeţean şi funcţionarea 
activităţii de deservire; 

b) răspunde de buna executare a lucrărilor de întreţinere a imobilelor,  de 
utilizare raţională şi evidenţa imobilelor, instalaţiilor aferente, celorlalte mijloace 
fixe şi obiecte de inventar aflate în administrarea consiliului judeţean; 

c) participă la efectuarea inventarierii periodice a patrimoniului consiliului 
judeţean; 

d) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului judeţean cu privire 
la scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe şi obiectelor de 
inventar; 

e) se preocupă pentru recuperarea materialelor refolosibile (hârtie, lemn, 
fier, sticlă) rezultate din activităţile aparatului consiliului judeţean; 

f) asigură încheierea contractelor pentru utilităţi publice, diverse prestări 
de servicii şi ia măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei electrice, 
combustibililor, apei, hârtiei, rechizitelor şi altor materiale de consum pentru 
funcţionarea aparatului de specialitate; 

g) organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte 
încăperi şi spaţii aferente imobilelor, întreţinerea căilor de acces, precum şi 
deszăpezirea acestora; 

h) face propuneri privind programul de investiţii şi reparaţii pentru imobile, 
instalaţii aferente şi celelalte mijloace fixe aflate în administrarea consiliului 



judeţean, urmăreşte realizarea lucrărilor respective şi participă la efectuarea 
recepţiilor; 

i) întocmeşte propuneri de aprovizionare cu materiale de întreţinere, 
inventar gospodăresc, rechizite de birou pentru aparatul de specialitate ; 

j) asigură depozitarea, conservarea şi distribuirea materialelor, 
echipamentelor şi rechizitelor de birou; 

k) asigură aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în 
imobilele din administrarea consiliului judeţean; 

l) întocmeşte planul de evacuare şi asigură instruirea întregului personal 
asupra regulilor generale şi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor ; 

m) asigură aplicarea normelor de protecţie a muncii şi se ocupă de 
instruirea personalului pe linie de protecţia muncii; 

n) asigură multiplicarea documentaţiilor provenite din activitatea aparatului  
de specialitate; 

o) colaborează la elaborarea normelor de consum şi normativelor 
financiare, de energie, combustibil, piese de schimb, manoperă şi încadrarea 
consumurilor efective în acestea; 

p) asigură îndeplinirea sarcinilor cu privire la activitatea de gospodărire a 
mijloacelor materiale ale consiliului judeţean şi funcţionarea activităţii de deservire 
şi prestări servicii auto; 

q) asigură deservirea aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi  
efectuează prestări servicii pentru alte instituţii, agenţi economici sau persoane 
fizice, care constau în : gararea autovehiculelor din parcul propriu al consiliului 
judeţean sau a celor aparţinând altor  instituţii, agenţi economici sau persoane 
fizice, pe bază de contract de prestări servicii, întreţinere şi reparaţii autovehicule; 

r) calculează necesarul de combustibil şi lubrifianţi, piese de schimb  
pentru autoturismele din parcul propriu al consiliului judeţean; 

s) eliberează, gestionează foile de parcurs şi calculează FAZ-urile; 
t) stabileşte consumurile de combustibili şi lubrifianţi pe fiecare  autoturism 

din parcul auto al consiliului judeţean, în cazul depăşirii consumurilor face 
propuneri în consecinţă; 

u) răspunde de întreţinerea, repararea şi menţinerea în stare tehnică bună 
a parcului  de autoturisme din dotarea consiliului judeţean; 

v) efectuează constatarea tehnică a defecţiunilor la autovehiculele din 
parcul auto propriu şi al unităţilor finanţate din bugetul consiliului judeţean şi face 
propuneri în consecinţă; 

w) urmăreşte ca înlocuirea pieselor de schimb, subansamblelor,  
cauciucurilor, etc. în cazul autovehiculelor  din parcul auto propriu şi al unităţilor 
finanţate din bugetul propriu al judeţului să se facă numai în incinta garajului ; 

x) urmăreşte ca gararea autovehiculelor din parcul propriu  al consiliului 
judeţean şi al instituţiilor  finanţate din bugetul propriu al judeţului, să se facă 
numai în incinta garajului, fiind interzisă gararea în afara unităţii ; 

y) întocmeşte şi urmăreşte zilnic documentele de evidenţă ale maşinilor, 
utilajelor şi instalaţiilor precum şi documentele specifice activităţii de întreţinere şi 
reparaţii ; 



z) urmăreşte ţinerea la zi a registrului de poartă privind ziua şi ora intrării şi 
ieşirii din garaj a autovehiculelor din parcul propriu al consiliului judeţean, precum 
şi al celorlalte unităţi ; 

aa) întocmeşte documentaţia de scoatere din funcţiune a autovehiculelor  
din parcul auto propriu, utilajelor, instalaţiilor, recuperând piesele şi 
subansamblele recondiţionabile sau refolosibile, precum şi pentru scoaterea la 
licitaţie în vederea valorificării în condiţiile legii; 

bb) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o desfăşoară;. 

cc) gestionează, depozitează, întreţine şi asigură conservarea aparaturii şi 
a materialelor de protecţie civilă. 

 
CAPITOLUL V 

UNITATEA JUDEŢEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR 
COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICĂ 

 
  Este subordonată vicepreşedintelui de resort şi are următoarele atribuţii : 
 

a) pregăteşte, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, planurile de implementare a strategiilor privind accelerarea dezvoltării 
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei 
publice locale, municipale sau judeţene, spre aprobare ; 

b) asistă operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale în procesul de 
accesare şi atragere a fondurilor pentru investiţii; 

c) pregăteşte şi transmite rapoarte de activitate către Unitatea centrală de 
monitorizare, precum şi autorităţilor de management care gestionează instrumentele 
şi programele operaţionale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, după caz ; 

d) participă la realizarea Planului Regional de Dezvoltare; 
e)  sprijină autorităţile administraţiei publice locale şi colaborează cu acestea 

pentru elaborarea de strategii, prognoze şi programe de dezvoltare proprii ; 
f) analizează şi încadrează propuneri de proiecte proprii pe fiecare 

componentă a programului de dezvoltare a judeţului şi le supune aprobării Consiliului 
judeţean; 

g) participă alături de alte judeţe ale Regiunii Vest la elaborarea de strategii 
regionale prin organismele create în acest sens ; 

h) propune priorităţi şi urgenţe legate de elaborarea şi implementarea 
strategiilor stabilite pe termen scurt, mediu şi lung ; 

i) colaborează cu celelalte servicii de specialitate ale consiliului judeţean în 
supravegherea lucrărilor în cadrul proiectelor aflate în derulare ; 

j) întocmeşte sinteze, rapoarte, informări privind domeniul său de activitate; 
k) participă în grupul de lucru, numit prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Hunedoara, pentru desfăşurarea la nivel judeţean a planului european de 
distribuţie de ajutoare provenind din stocurile de intervenţie comunitare destinate 
persoanelor celor mai defavorizate; 



l) participă la şedinţa  Colectivului de Analiză Tehnică la Agenţia Pentru 
Protecţia Mediului Hunedoara; 

m) participă în comisiile de analiza privind programele de protecţia mediului; 
n) urmăreşte implementarea şi monitorizarea planurilor  şi programelor privind 

protecţia mediului la nivelul judeţului Hunedoara; 
o) participă la seminarii organizate de Ministerul Mediului, Agenţia Regională 

pentru Protecţia Mediului Timişoara, Agenţia  de Protecţia Mediului Hunedoara, în 
domeniul său de activitate; 

p) colaborează cu personalul de specialitate din primăriile municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, în vederea implementării şi  
monitorizării problemelor de mediu; 

q) Participă în Unitatea de Implementare a Proiectului ”Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Hunedoara”; 

r) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o desfăşoară; 

s) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate conform 
actelor normative în vigoare; 

t) respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara;  

u) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare, 
precum şi în hotărârile consiliului judeţean. 
 

CAPITOLUL VI 
COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, TURISM, ACTIVITĂŢI CULTURALE 

 
 

Este subordonat vicepreşedintelui de resort şi are următoarele atribuţii: 

 
a)  asigură condiţii necesare pentru organizarea şi desfăsurarea activităţilor 

ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi de tineret, de nivel judeţean; 
b) sprijină organizarea de evenimente legate de instituţiile de cult;  
c) elaborează documentaţii şi promovează proiecte de hotărâri privind 

repartizarea fondurilor necesare activităţilor culturale, de sport, culte ;  
d) colaborează cu instituţiile din domeniul culturii, cultelor şi sportului pentru 

identificarea şi sprijinirea în rezolvarea problemelor curente ale acestora;  
e) asigură consiliere în realizarea de proiecte şi programe turistice, sportive şi 

religioase de către instituţiile publice și societăţile comerciale din subordinea 
consiliului județean;  

f) iniţiază programe sportive de masă, turistice sau socio-culturale de interes 
local, judeţean sau naţional;  

g) întocmește Programul anual al Consiliului Judeţean Hunedoara de finanţare 
nerambursabilă în condiţiile Legii nr.350/2005;  

h) asigură respectarea regimului finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi culturale,sportive, precum şi pentru unităţile de cult;  



i) asigură secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare şi selecţionare a 
persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor 
neguvernamentale fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează acţiuni, 
programe, proiecte culturale şi educativ-ştiinţifice, sportive, a unităţilor de cult şi a 
ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda 
finanţări nerambursabile din fonduri publice;  

j) întocmește proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unor finanțări 
nerambursabile persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau 
organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ şi unităţilor de cult din judeţul 
Hunedoara;  

k) elaborează strategia de dezvoltare și promovare a turismuluui județean;  
l) întocmește și actualizează baza de date cu privire la potențialul turistic al 

județului sau alte evidențe necesare;  
m) propune elaborarea de materiale informative și promoționale;  
n) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calității în 

conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în activitatea pe 
care o desfășoară;  

o) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de către 
conducerea consiliului județean.  

 
 
 

CAPITOLUL VII 
SERVICIUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT  

 
Este subordonat vicepreşedintelui de resort şi are următoarele atribuţii : 
 

a) asigură organizarea, reglementarea, coordonarea şi controlarea prestării 
serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate desfăşurat între 
localităţile judeţului;  

b) evaluează fluxurile de transport de persoane, stabileşte traseele principale şi 
secundare, staţiile publice şi autogările aferente acestora, având în vedere 
necesităţile cetăţenilor judeţului în domeniul transportului public local, concluziile 
acestor evaluări urmând a fi avute în vedere la întocmirea programului de transport 
judeţean; 

c) asigură întocmirea proiectelor de hotărâri care vizează Programul de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, Regulamentul pentru 
efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, Caietul de 
sarcini al seviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, 
Regulamentul pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale , atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului 
public de persoane prin curse regulate sau transportului public de persoane prin 
curse regulate speciale;  

d) întocmeşte programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate 
pentru traseele judeţene pe care îl propune spre aprobare prin hotărârea Consiliului 
Judeţean Hunedoara; 



e) analizează şi propune consiliului judeţean actualizarea Programului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în conformitate cu 
cerinţele de transport;  

f) asigură înfiinţarea şi funcţionarea comisiilor paritare, care formulează 
propuneri privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele regulate judeţene în 
baza rezultatelor atribuirii electronice; 

g) asigură conform legii, convocarea comisiei paritare în vederea formulării 
propunerilor de atribuire a traseelor, ca urmare a   afişării rezultatelor privind traseele 
atribuite electronic;  

h) asigură transmiterea la A.N.R.S.C. a datelor sau informaţiilor solicitate 
despre activitatea desfăşurată;  

i) asigură convocarea pentru audieri a operatorilor de transport rutier sau 
transportatorilor autorizaţi, dacă este cazul, în vederea stabilirii măsurilor necesare 
pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciilor respective;  

î) analizează, verifică şi propune spre aprobarea consiliului judeţean tarifele de 
călătorie şi a abonamentelor propuse de operatorii de transport rutier şi 
transportatorii autorizaţi, modificarea şi ajustarea acestora în corelare cu 
reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei suportabilităţii costurilor pentru 
utilizatori;  

j) analizează documentele depuse de operatorii de transport pentru acordarea 
de licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale urmând ca în  
cazul in care sunt îndeplinite condiţiile pentru efectuarea seviciului pe acel traseu să 
întocmească referatul de specialitate care include propunerea justificată de acordare 
a licenţei de traseu , iar proiectul de hotărâre întocmit privind aprobarea licenţei de 
traseu va fi înaintat spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara în şedinţa 
acestuia ; În caz contrar Serviciul Autoritatea Judeţeana de Transport va comunica 
solicitantului că nu sunt indeplinite condiţiile pentru supunerea spre aprobare 
Consiliului Judeţean; 

k) eliberează licenţe de traseu pentru transportul de persoane prin  curse 
regulate speciale;  

l) propune retragerea licenţelor de traseu în cazurile stabilite de legislaţia in 
vigoare, respectiv analizarea cauzelor care au determinat renunţarea la traseu de 
către un operator de transport;  

m) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni contravenţionale persoanelor care 
încalcă prevederile Legii nr.92/2007 cu modificările şi completările ulterioare , privind 
transportul public local şi ale altor acte normative care reglementează domeniul de 
transport public local;  

n) eliberează autorizaţiile speciale de transport pentru transporturile efectuate 
cu vehicule a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axă şi/sau 
ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute de 
actele normative în vigoare; 

o) efectuează controale cu cântarul mobil din dotarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara pe drumurile publice aflate în administrarea consiliului judeţean cu privire 
la respectarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 



republicată, aprobată prin Legea nr.82/1998, cu modificările şi completările 
ulterioare;   

p) constată contravenţii şi aplică sancţinile prevăzute de Ordonanţei Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr.82/1998, 
cu modificările şi completările ulterioare;  
         r) eliberează autorizaţii speciale de circulaţie pe drumurile judeţene pentru 
autovehicule care au masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone conform Hotărârii 
Consiliului Judeţean nr. 121/2013; 
        s) verifică şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în legătură cu activitatea de 
transport public local, în conformitate cu normele legale în vigoare;    
        ş) desfăşoară activităţi de verificare în teren a modului în care operatorii de 
transport respectă prevederile actelor normative în vigoare şi programul de transport 
judeţean, dispunând masurile legale pentru înlăturarea eventualelor nereguli;  
        t) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o desfăşoară;  
         ţ) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de către 
conducerea consiliului judeţean. 
 

 
CAPITOLUL VIII 

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ȘI PROIECTARE 
 
 
Este subordonat vicepreşedintelui de resort  şi are următoarele atribuții: 
 
I. Achiziţii publice 
a) elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi 
priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de 
posibilităţile de atragere a altor fonduri; 
b) elaborează documentația de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de 
soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele 
care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea 
problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de 
atribuire; 
c) îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute 
în Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) propune componența comisiilor de evaluare, pentru fiecare contract care urmează 
a fi atribuit; 
e) elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire 
propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu 
aprobarea conducătorului instituției şi cu avizul serviciului juridic contencios; 
f) asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea 
licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să 
edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii 
publice; 



g) asigură aplicarea şi finalizarea procedurii de atribuire pe baza proceselor verbale 
şi a hotărârii de adjudecare, prin încheierea contractelor de achiziţie publică; 
h) colaborează cu serviciile şi compartimentele de specialitate pentru rezolvarea 
problemelor legate de atribuirea contractelor şi pentru urmărirea contractelor 
încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi); 
i) urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, desfăşurarea procedurilor 
privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora; 
j) asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziției, document cu caracter public; 
k) operează modificări sau completări în programul anual al achizițiilor, când situaţia 
o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar 
contabil; 
l) întocmeşte şi transmite către Autoritatea Națională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind contractele de atribuire, 
în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent; 
m) asigură la cerere și în conformitate cu prevederile Legii administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asistenţă 
tehnică autorităţilor administraţiei publice locale privind aplicarea şi respectarea 
legislaţiei în procesul de achiziţie şi încheiere a contractelor de achiziţii publice; 
n) participă la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Hunedoara 
pentru reglementarea activităţilor date în competența serviciului; 
o) participă la iniţierea şi întocmirea dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean 
Hunedoara pentru reglementarea activităţilor date în competenţa serviciului; 
p) participă în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii în vederea decontării 
acestora; 
q) urmăreşte aplicarea prevederilor programelor de furnizare produse lactate, 
produse de panificaţie şi fructe, pentru elevii claselor I-VIII şi preşcolarii din judeţul 
Hunedoara”; 
r) pregăteşte licitaţiile electronice pentru stabilirea furnizorilor de produse lactate, de 
panificaţie şi fructe, urmăreşte permanent calitatea produselor, respectarea graficelor 
de distribuţie, verificarea lunară a concordanței dintre datele înscrise în facturi şi 
avizele de confirmare din şcoli; 
s) urmăreşte efectuarea plăţilor facturilor către furnizori; 
t) efectuează controale periodice la producători şi la unităţile şcolare beneficiare; 
u) colaborează cu celelalte compartimentele din cadrul autorităţii publice în vederea 
bunei desfăşurări a activitaţii serviciului; 
v) îndeplineşte şi alte atribuţii în concordanţă cu activitatea de achiziţii publice; 
w) pune în aplicare reglementările sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o desfășoară; 
x) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate conform actelor 
normative în vigoare; 
y) respectă regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
z) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de 
autoritatea deliberativă şi executivă. 
 



 
II. Proiectare 
a) elaborează documentaţii tehnico-conomice pentru construcţia, modernizarea, 
repararea drumurilor judeţene şi pentru alte obiective aflate în domeniul public şi 
privat al judeţului; 
b) asigură aplicarea de noi tehnologii eficiente, agrementate conform legii, în 
proiectarea lucrărilor de drumuri judeţene şi a altor obiective de interes judeţean; 
c) recalculează şi verifică devizele generale pentru obiectivele de investiţii din 
competenţa consiliului judeţean; 
d) verifică şi recepţionează proiectele elaborate de proiectanţii care elaborează 
documentaţii tehnico-economice pentru consiliul judeţean; 
e) elaborează şi redactează proiecte de hotărâri de consiliu judeţean; 
f) participă la constatarea şi evaluarea în teren a pagubelor produse de calamităţi 
naturale; 
g) contribuie la realizarea, urmărirea şi analizarea unor programe de dezvoltare 
regională cu finanţare externă; 
h) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii conform cu 
SREN ISO 9001, în activitatea desfăşurată; 
i) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate conform actelor 
normative în vigoare; 
j) respectă regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
k) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de 
autoritatea deliberativă şi executivă. 
 
 

CAPITOLUL IX 
SERVICIUL TEHNIC ȘI ADMINISTRARE DRUMURI 

 
 

Este subordonat vicepreşedintelui de resort şi are următoarele atribuții: 
 
I. Tehnic 
a) coordonează derularea în judeţ a Programului de alimentare cu apă la sate, 
conform Hotărârii Guvernului României nr.577/1997, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
b) obţine certificatele de urbanism, avizele, acordurile şi autorizaţiile de construire 
pentru proiectele ce urmează a fi implementate de consiliul judeţean; 
c) elaborează şi redactează proiecte de hotărâri de consiliu judeţean; 
d) participă la constatarea şi evaluarea în teren a pagubelor produse de calamităţi 
naturale; 
e) contribuie la realizarea, urmărirea şi analizarea unor programe de dezvoltare 
regională cu finanţare externă; 
f) soluţionează petiţii, reclamaţii, sesizări ale persoanelor juridice şi fizice; 
g) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii conform cu 
SREN ISO 9001, în activitatea desfăşurată; 



h) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate conform actelor 
normative în vigoare; 
i) respectă regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
j) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de 
autoritatea deliberativă şi executivă. 
 
II. Administrare drumuri 
a) asigură administrarea drumurilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii; 
b) urmăreşte aplicarea şi actualizarea planului director de la nivel naţional, privind 
dezvoltarea reţelei rutiere judeţene, ca parte integrantă a schemei reţelei naţionale 
de transport, cu respectarea prevederilor programului de amenajare a teritoriului; 
c) stabileşte strategia privind dezvoltarea unitară şi echilibrată a întregii reţele de 
drumuri judeţene deschise circulaţiei publice; 
d) asigură gospodărirea fondurilor bugetare şi extrabugetare pentru construirea, 
reabilitarea, modernizarea, repararea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea 
drumurilor de interes judeţean; 
e) propune, în condiţiile legii, repartizarea şi gestionarea fondurilor extrabugetare 
pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, întreţinerea, exploatarea şi 
administrarea drumurilor judeţene şi comunale din administrarea consiliului judeţean 
şi a consiliilor locale; 
f) colaborează cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale la 
organizarea şi efectuarea recensământului circulaţiei pe drumurile publice judeţene 
şi comunale; 
g) propune încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor judeţene întocmind în 
acest sens proiecte de hotărâri de guvern cu acest obiect; 
h) elaborează propuneri de lucrări pentru programul anual privind întreţinerea şi 
repararea drumurilor judeţene; 
i) urmărește respectarea de către executanţi a programului de lucrări (grafice) 
aprobat cu încadrarea în bugetul alocat; 
j) verifică modul de exploatare a drumurilor judeţene; 
k) participă la constatarea şi evaluarea în teren a pagubelor produse de calamităţile 
naturale; 
l) soluţionează petiţii, reclamaţii, sesizări ale persoanelor juridice şi fizice; 
m) organizează activitatea de recepție a lucrărilor de investiţii şi reparaţii ale 
consiliului judeţean la reţeaua judeţeană de drumuri şi poduri; 
n) avizează amplasarea şi executarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii în zona 
drumurilor judeţene, calculează taxele anuale de folosinţă pentru obiectivele 
amplasate în zona de siguranţă a drumurilor judeţene din administrarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 
 

CAPITOLUL X 
COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE CU FINANȚARE 

INTERNAȚIONALĂ 
 



a) urmăreşte respectarea contractelor semnate de Consiliul Judeţean 
Hunedoara cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional şi 
implementarea proiectelor, conform metodologiei, planului de implementare şi 
bugetului preconizat;  

b) implementează proiectele cu finanţare externă, constituind unitatea de 
implementare a acestora;  

c) efectuează operaţiunile de plăţi, pe parcursul derulării proiectelor, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare ;  

d) realizează vizite la locul de implementare a proiectului şi întocmeşte 
rapoartele aferente;  

e) urmăreşte încadrarea în termen a implementării proiectelor pe care le 
gestionează;  

f) realizează situaţii şi rapoarte referitoare la activitatea de monitorizare a 
contractelor privind stadiul acestora, dificultăţile apărute în implementare, impactul 
proiectelor implementate;  

g) colaborează cu celelalte organisme care fac parte din mecanismul de 
implementare a Programului Operaţional Regional: Autoritatea de certificare şi plată 
(Ministerul Finanţelor Publice), Autoritatea de audit (Curtea de Conturi a României), 
conform procedurilor de implementare impuse şi a regulilor ce se aplică pentru 
efectuarea plăţilor şi pentru monitorizarea progreselor înregistrate de proiecte;  

h) colaborează cu organismele intermediare în vederea realizării de 
verificări ale proiectelor la faţa locului şi acordării de sprijin beneficiarilor în probleme 
administrative;  

i) păstrează şi arhivează toate documentele relevante implementării 
proiectului pentru verificări ulterioare finalului implementării;  

j)  îndeplineşte toate responsabilităţile financiare, verificarea facturilor 
pentru serviciile executate stipulate în contractele de lucrări şi servicii şi păstrarea 
evidenţei financiare a contractelor pentru lucrări şi servicii;  

k)  întocmeşte rapoartele intermediare şi finale vizând derularea 
programelor cu finanţare internaţională sau a altor programe, anual sau ori de câte 
ori se solicită;  

l) participă  la întocmirea rapoartelor şi verificarea legalităţii acestora în 
vederea adoptării hotărârilor consiliului judeţean privind implementarea proiectelor;  

m) colaborează cu compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului 
judeţean în ceea ce priveşte monitorizarea proiectelor de dezvoltare cu finanţare 
internaţională ce se implementează la nivel judeţean;  

n) îndeplineşte alte sarcini ce decurg din acte normative referitoare la 
implementarea proiectelor cu finanţare internaţională;  

o) asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate, conform 
actelor normative în vigoare;  

p) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o desfăşoară;  

q) îndeplineşte şi alte sarcini primite din partea conducerii consiliului 
judeţean, pe care le rezolvă urmărind respectarea prevederilor legale.  

 



 
 

CAPITOLUL XI 
ARHITECT ŞEF  

 
Direcţia arhitect şef este subordonată vicepreședintelui de resort și are 

următoarea structură organizatorică:  
11.1. Serviciul avizare autorizații și disciplină în construcții ;  
11.2. Compartiment urbanism,  amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea 
localităţilor;   
 Principalele atribuţii ale compartimentelor de specialitate sunt următoarele:  
 

11.1. Serviciul avizare autorizații și disciplină în construcții 
 
a) pentru redactarea certificatelor de urbanism din competenţa de emitere a 
preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit prevederilor legale:  

- verifică conţinutul documentaţiei depuse pentru emiterea certificatului de 
urbanism, potrivit prevederilor legale;  

- solicită avizul primarului unităţii administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu este 
situat imobilul în cauză;  

- întocmeşte avizul prealabil de oportunitate al Arhitectului şef, aprobat de 
preşedintele  Consiliului Judeţean Hunedoara, pentru elaborare PUZ- uri, după 
caz;  

- determină reglementările din documentaţiile de urbanism, respectiv prevederile 
cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la 
imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;  

- analizează compatibilitatea scopului declarat, pentru care se solicită emiterea 
certificatului de urbanism, cu reglementările din documentaţiile urbanistice 
legal aprobate, respectiv cu prevederile din planurile de amenajarea teritoriului 
legal aprobate;  

- analizează documentele depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism 
şi stabileşte cerinţele şi condiţiile urbanistice necesare pentru elaborarea 
documentaţiei tehnice – D.T.A.C. pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii;  

- stabileşte lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare autorizării 
precizând inclusiv obligaţia solicitantului de a contacta autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului, cu privire la evaluarea iniţială a investiţiei;  

- redactează, transmite spre semnare Certificatele de urbanism, pe care apoi le 
înregistrează în Registrul de certificate de urbanism;  

- asigură transmiterea către primării, spre ştiinţă, a Certificatelor de urbanism; 
- stabileşte taxa pentru emiterea certificatului de urbanism; 
- transmite solicitanţilor Certificatele de urbanism; 
- ștampilează documentația anexată Certificatului de urbanism cu ”vizat spre 

neschimbare”. 



b) emiterea avizului structurii de specialitate pentru Certificatul de urbanism din 
competenţa de emitere a primarilor unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit 
prevederilor legale:  

- verifică conţinutul documentaţiei depuse;  
- determină reglementările din documentaţiile de urbanism, respectiv prevederile 

cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la 
imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;  

- analizează compatibilitatea scopului declarat pentru care se solicită emiterea 
avizului structurii de specialitate cu reglementările din documentaţiile 
urbanistice, respectiv cu prevederile din planurile de amenajarea teritoriului, 
legal aprobate;  

- formulează condiţiile şi recomandările privind regimul juridic, economic şi 
tehnic al imobilului, precum şi elementele rezultate din documentaţiile de 
urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate, cu privire la imobil;  

- stabileşte avizele şi/sau acordurile, strict necesare autorizării;  
- redactează, transmite spre semnare Avizul structurii de specialitate, pe care 

apoi îl înregistrează în Registrul de avize structură de specialitate;  
- transmite solicitanţilor avizul structurii de specialitate.  

   c) pentru redactarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, din competenţa de 
emitere a preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit prevederilor legale:  

- verifică conţinutul documentaţiilor depuse necesare emiterii autorizaţiei de 
construire/desfiinţare, în conformitate cu prevederile legale; în cazul în care se 
constată că documentaţia prezentată este incompletă sau necesită clarificări 
tehnice aceasta se returnează solicitantului cu menţionarea în scris a datelor şi 
elementelor necesare pentru completare, în termenul prevăzut de legislaţia în 
vigoare; 

- calculează taxa pentru emiterea autorizaţiei de construire şi taxa timbrul 
arhitecturii, potrivit prevederilor legale; 

- analizează şi constată dacă se întrunesc cumulativ toate exigenţele impuse 
prin avizele şi/sau acordurile obţinute;  

- examinează tehnic documentaţia depusă, potrivit prevederilor legale;  
- redactează şi prezintă spre semnare autorizaţiile de construire/desfiinţare, 

după care le înregistrează în Registrul autorizaţiilor de construire;  
- asigură transmiterea către solicitanţi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi 

a unui exemplar din documentaţie;  
- asigură transmiterea către primării, spre ştiinţă, a actelor emise în situaţia în 

care emitentul este preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara;  
- ștampilează documentația anexată Autorizației de construire” cu ”vizat spre 

neschimbare”. 
 
d) pentru emiterea avizului structurii de specialitate pentru autorizaţia de 

construire/desfiinţare din competenţa de emitere a primarilor unităţilor administrativ-
teritoriale, potrivit prevederilor legale:  

− verifică conţinutul documentaţiei depuse, potrivit legislaţiei în vigoare;  
− redactează avizul structurii de specialitate şi îl transmite spre semnare;  



− transmite avizul structurii de specialitate solicitanţilor.  
e) asigură caracterul public al actelor emise, conform prevederilor legale;  
f) stabileşte taxa datorată de beneficiarii autorizaţiilor de construire la 

finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate, conform legii;  
g) participă la recepţia lucrărilor de construcţii autorizate, potrivit prevederilor 

legale;  
 
h)  în procesul autorizării lucrărilor de construcţii asigură respectarea 

prevederilor din documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism privind:  
− protecţia aşezărilor umane pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, 

îmbunătăţirea microclimatului urban;  
− amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a 

reţelelor de canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri 
menajere, stradale şi industriale, fără a se prejudicia spaţiile de odihnă 
tratament şi recreere;  

− respectarea regimului de protecţie a staţiunilor turistice, a altor zone de 
interes turistic şi de agrement, a monumentelor istorice;  

i) urmăreşte respectarea disciplinei în domeniul autorizării lucrărilor de 
construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea disciplinei în 
urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor, 
prin efectuarea de controale în unităţile administrativ-teritoriale. În urma controalelor 
în teritoriu se vor încheia Note de control, care vor cuprinde constatări, măsuri şi 
recomandări privind respectarea disciplinei în urbanism, amenajarea teritoriului şi în 
domeniul executării lucrărilor de construire;  

 
j) propune îmbunătăţirea proiectelor de legi specifice activităţii de urbanism 

transmise spre consultare Consiliului Judeţean Hunedoara;  
k) acordă sprijin şi consultanţă tehnică de specialitate pentru autorităţile 

administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti, la solicitarea acestora;  
l) participă la cursuri de perfecţionare profesională;  
m) verifică petiţiile cetăţenilor repartizate şi propune soluţii de rezolvare ale 

acestora, din domeniul de competenţă;  
n) participă la acţiunile comisiilor stabilite prin ordin al prefectului, hotărâre a 

Consiliului Judeţean Hunedoara sau dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Hunedoara cu privire la calamităţi naturale, accidente tehnice, achiziţii publice, etc;  

n) asigură arhivarea actelor create;  
p) transmite lunar către Direcţia Regională în Construcţii Vest –Compartiment 

de control şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Hunedoara situaţia 
autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi certificatelor de urbanism emise de 
preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara;  

r) pune în aplicare hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara din domeniul de 
activitate;  

s) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o desfăşoară;  



ș) comunică Direcţiei Regionale în Construcţii Vest –Compartiment de control 
şi inspecţie pentru calitatea lucrărilor în construcţii Hunedoara valoarea finală a 
investiţiei, aşa cum a fost calculată pentru regularizarea taxei de autorizare, la data 
recepţiei la terminarea lucrărilor; 

t) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de către 
conducerea consiliului judeţean;  

ț) verifică şi înaintează Consiliului Judeţean Hunedoara documentaţiile 
prezentate de societăţile comerciale cu capital de stat în vederea numirii prin 
Hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara a Comisiilor proprii care participă la 
stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniu la data înfiinţării, conform 
Hotărârii Guvernului României nr.834/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

u) participă împreună cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Hunedoara, executantul şi beneficiarul, la recepţionarea documentaţiilor topografice 
întocmite conform Hotărârii Guvernului României nr.834/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv prin deplasare în teren;  

v) verifică şi avizează, potrivit H.G.R. nr. 834/1991, cu modificările şi 
completările ulterioare, documentaţiile de atestare a dreptului de proprietate asupra 
terenurilor ce aparţin societăţilor comerciale cu capital de stat; înaintează conducerii 
Consiliului Judeţean Hunedoara documentaţiile avizate în vederea aprobării emiterii 
certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru 
societăţile comerciale înfiinţate de Consiliul Judeţean Hunedoara şi consiliile locale. 

x) verifică petițiile cetățenilor repartizate și propune soluții de rezolvare ale 
acestora, din domeniul de activitate. 

 
    

11.2.Compartiment urbanism,  amenajarea teritoriului, cadastru şi  
gestiunea localităţilor 

 
 a)  urmăreşte în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale 
comunale şi orăşeneşti implicate, realizarea documentaţiilor de amenajarea 
teritoriului (planuri de amenajarea teritoriului zonale) şi de urbanism (planuri 
urbanistice generale şi regulamente locale aferente) în toate fazele: elaborare, 
avizare şi aprobare, care presupune:  

- modul de asigurare a fondurilor necesare realizării documentaţiilor, solicitând, 
conform legii, fonduri de la bugetul de stat;  

- asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajarea teritoriului 
naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor de urbanism ale unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţ;  

- asigură controlul şi avizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor 
locale de urbanism potrivit prevederilor legale; 

- asigură avizarea documentaţiilor în cadrul Comisiei tehnice de amenajarea 
teritoriului şi de urbanism;  

- păstrează în arhiva proprie un exemplar din documentaţiile de amenajarea 
teritoriului şi de urbanism, după aprobarea lor de către consiliile locale 
implicate, pe care le foloseşte în procedura de autorizare a executării lucrărilor 
de construire;  



    b) participă la întocmirea proiectului de hotărâre al Consiliului Judeţean 
Hunedoara, în vederea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism, organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă;  
   c) analizează documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism (P.A.T., 
P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) şi execută lucrările pregătitoare şedinţelor de avizare ale 
Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, care presupune: 

-    asigură secretariatul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism 
−   întocmirea listei cu ordinea de zi;  
− convocarea membrilor comisiei, proiectanţilor şi reprezentanţilor primăriilor;  
− întocmirea avizelor tehnice ale Arhitectului șef pentru documentaţiile de 

amenajarea teritoriului şi de urbanism şi returnarea documentaţiilor 
incomplete, după caz; 

   d) participă la întocmirea proiectului de hotărâre al Consiliului Judeţean 
Hunedoara pentru aprobarea avizelor emise de Comisia tehnică de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism, din competenţa sa de aprobare;  

e) propune realizarea studiilor şi documentaţiilor de amenajarea teritoriului de 
interes judeţean, corelate cu necesităţile de dezvoltare economico-socială a unităţilor 
administrativ-teritoriale;  

f) examinează şi centralizează solicitările de la consiliile locale, stabileşte 
priorităţile şi transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, anual, lista 
cuprinzând lucrările de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a 
băncii de date urbane; urmăreşte execuţia lucrărilor de cadastru de specialitate 
imobiliar-edilitar şi de constituire a băncii de date urbane, controlul şi avizarea 
acestora pe faze şi categorii de lucrări, conform legislaţiei în vigoare;  

g) examinează şi centralizează solicitările de la consiliile locale, stabileşte 
priorităţile şi transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, anual, lista 
cuprinzând lucrările privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale de urbanism, controlul şi avizarea acestora pe 
faze şi categorii de lucrări, conform legislaţiei în vigoare;  

h) asigură Secretariatul comisiilor judeţene pentru efectuarea cercetării 
prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes local;  

i) propune îmbunătăţirea proiectelor de legi specifice activităţii transmise spre 
consultare Consiliului Judeţean Hunedoara;  

j) participă la întocmirea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara, cu referire la domeniul de activitate al compartimentului;  

k) acordă sprijin şi consultanţă tehnică de specialitate pentru autorităţile 
administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti, la solicitarea acestora;  

l) participă la cursuri de perfecţionare profesională;  
m) verifică petiţiile cetăţenilor repartizate şi propune soluţii de rezolvare ale 

acestora, din domeniul de activitate;  
n) participă la acţiunile comisiilor stabilite prin ordin al prefectului, hotărâre a 

Consiliului Judeţean Hunedoara sau dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Hunedoara cu privire la calamităţi naturale, accidente tehnice, achiziţii publice, etc;  

o) asigură arhivarea actelor create;  



p) pune în aplicare hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara din domeniul de 
activitate;  

r) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o desfăşoară;  

s) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de către 
conducerea consiliului judeţean; 
   ş) reprezintă Consiliul Judeţean Hunedoara în Comitetele de organizare 
UNESCO (COU). 

 
 
 

CAPITOLUL XII 
COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIA MONUMENTULUI ISTORIC 

SARMIZEGETUSA REGIA-GRĂDIȘTEA DE MUNTE 
 
 

Este subordonat preşedintelui consiliului judeţean şi are următoarele atribuţii: 
 
- Supraveghează și monitorizează complexul fortificat al cetăților dacice din Munții 
Orăștiei; 
- Întocmește rapoarte/referate despre orice activitate importantă desfășurată sau 
care urmează să se desfășoare în arealul din Munții Orăștiei, aflat în administrarea 
Consiliului Județean Hunedoara; 
- Redactează și distribuie comunicate de presă legate de orice activitate întreprinsă 
de Consiliul Județean Hunedoara legată de monumentele UNESCO din Munții 
Orăștiei; 
- Constată și sancționează contravențiile prevăzute la art. 28 alin. 1 lit. a, b și i din 
Ordonanța Guvernului României nr. 43/2000, privind protecția patrimoniului 
arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele prevăzute la art. 5 din 
Regulamentul de vizitare a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de 
Munte aprobat prin Hotărârea nr.101/2013 a Consiliului Județean Hunedoara; 
- Propune mijloace de popularizare și punere în valoare la nivel local, național și 
internațional a complexului cetăților dacice și supervizează realizarea activităților de 
popularizare pe timpul desfășurării lor; 
- Stabilește contacte cu terțe organisme științifice, istorice, silvice, speologice, care 
își desfășoară activitatea în zona de competență a Consiliului Județean Hunedoara 
și monitorizează aceste activități pe parcursul desfășurării lor; 
- Propune mijloace de protecție și pază a arealului cetăților dacice și monitorizează 
punerea în aplicare a acestora, colaborând cu organismele implicate în aceste 
activități; 
- Propune măsuri de armonizare a tuturor organismelor implicate în protejarea, 
cercetarea, restaurarea și punerea în valoare a întregii zone; 
- Aduce la cunoștința Președintelui Consiliului Județean Hunedoara orice neregulă 
constatată în administrarea, restaurarea sau punerea în valoare a tuturor 



monumentelor istorice și a bunurilor de patrimoniu mobil și imobil din județul 
Hunedoara; 
- Întocmește, la cerere, rapoarte despre monumentele istorice și  principalele bunuri 
de patrimoniu mobil și imobil, din județul Hunedoara, despre starea lor actuală, 
despre lucrările care se realizează în incinta și în arealul acestora sau asupra lor și 
eventualele schimbări administrative la care sunt supuse; 
- Îndeplinește orice sarcină de serviciu trasată de Președintele Consiliului Județean 
Hunedoara legată de monumentele istorice și bunurile de patrimoniu mobil și imobil 
din județul Hunedoara; 
- Întreţine, folosește, exploatează şi pune în valoare monumentul  numai cu 
respectarea prevederilor Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.182/2000 privind 
protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată cu modificările și 
completările ulterioare;  
- Asigură funcţionarea şi verifică realizarea serviciilor de pază a  monumentului  
istoric,  sens în care   va monitoriza / va certifica realizarea acestor servicii sau va 
propune rezilierea contractului cu operatorul de pază și  ia măsuri pentru apărarea 
impotriva incendiilor; 
- Înştiinţează de urgentă, în scris, Consiliul Judeţean Hunedoara, Direcţia județeană 
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Hunedoara şi dacă este cazul 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Hunedoara, despre orice modificări sau degradări 
în starea fizică a monumentului istoric  deţinut; 
- Asigură în condiţiile legii, accesul specialiştilor desemnaţi de Ministerul Culturii,  
sau de Direcţia județeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional 
Hunedoara, în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de 
cercetări  arheologice, de expertizare a monumentelor istorice şi pentru operaţiunile 
de evidenta; 
- Obţine avizele prevăzute de lege pentru toate intervenţiile aprobate de către 
Consiliul Ştiinţific, prevăzute la art. 22 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare și a Legii 
nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată cu 
modificările și completările ulterioare ; 
- Asigură cu aprobarea Consiliului Ştiinţific efectuarea lucrărilor de conservare, 
consolidare, restaurare, precum şi a oricăror alte activităţi, conform prevederilor 
legale, numai de către persoanele fizice sau juridice atestate în acest sens să 
propună şi să prevadă în contracte condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în 
avizul de specialitate; 
- Respectă toate condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate 
atunci când se execută lucrări de întreţinere curentă sau orice alte intervenţii; 
- Permite, pe baza prevederilor contractuale, executarea interventiilor asupra 
monumentului istoric deţinut, în cazul în care acestea sunt iniţiate şi finanţate în 
condiţiile legii; 
- Realizează montarea şi  întreţinerea panourilor de informare şi de semnalizare a 
monumentului istoric conform legilor în vigoare; 
- Asigură condiţii corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere şi de 
publicitate, ce decurg din introducerea monumentului istoric în circuit public; 



- Asigură o întreţinere curentă corespunzătoare a monumentului istoric prin folosirea 
unor materiale adecvate, compatibile cu cele din structura monumentului istoric; 
- Adminstrează şi exploatează monumentul istoric numai în scopuri compatibile cu 
destinaţia sa; 
- Elaborează şi  propune spre aprobare consiliului judetean, regulamentul de vizitare 
a monumentului istoric, iar după adoptare răspunde de aplicarea acestuia; 
- Propune spre aprobare consiliului judetean, nivelul taxelor pentru vizitare, iar după 

adoptare răspunde de încasarea acestora; 
- Monitorizează modul de îndeplinire a protocoalelor de colaborare cu Poliția, 
Jandarmeria şi a tuturor firmelor către care au fost externalizate celelalte servicii de 
administrare;   
- Întocmește lunar, sau de câte ori este necesar  rapoarte de monitorizare  şi de 
informare către conducerea consiliului judeţean.                                                        
 

 
 

CAPITOLUL XIII 
SERVICIUL RELAŢII EXTERNE, COMUNICARE INTERINSTITUŢIONALĂ  

ŞI MASS-MEDIA 
 

 Este subordonat preşedintelui consiliului judeţean şi are următoarele 
atribuţii: 

a) întocmeşte proiectul programului anual de acţiuni în domeniul relaţiilor 
externe al Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi raportul anual privind 
realizarea acţiunilor de relaţii externe în baza căruia realizează, asigură şi prezintă 
spre aprobare conducerii consiliului judeţean programele întâlnirilor cu delegaţii din 
ţară şi străinătate, precum şi deplasările interne sau externe, în concordanţă cu 
înţelegerile avute; 

b) sprijină realizarea acţiunilor de înfrăţire a localităţilor şi unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara cu alte unităţi administrativ-teritoriale 
din străinătate; 

c) susţine punerea în practică a programelor ARE în baza apartenenţei la 
organizaţii şi/sau a protocoalelor semnate între părţile angajate (Eurodyssėe, 
Centurio, Leonardo, ”Do you speak European?” etc.); 

d) asigură secretariatul şi coordonarea activităţilor legate de: Uniunea 
Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Agenţia de Dezvoltare Regională 
Vest; 

e) asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de Înfrăţire 
dintre Judeţul Hunedoara şi Judeţul Vas (Ungaria), în limita competenţelor acordate 
şi urmăreşte finalizarea acestora; 

f) asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de Înfrăţire 
dintre Judeţul Hunedoara şi Comunitatea Montană Casentino (Toscana, Italia), în 
limita competenţelor acordate şi urmăreşte finalizarea acestora; 

g) asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de 
Cooperare dintre Judeţul Hunedoara şi Provincia Olbia Tempio (Sardinia, Italia) în 
limita competenţelor acordate şi urmăreşte finalizarea acestora; 



h) asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de 
Cooperare dintre Judeţul Hunedoara şi Departamentul Haute-Saône (Franche-
Comté, Franţa), în limita competenţelor acordate şi urmăreşte finalizarea acestuia; 

i) asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de Cooperare 
dintre Regiunea Alsacia (Italia) şi Judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, 
constituite în Regiunea de Dezvoltare Vest-România, în limita competenţelor 
acordate şi urmăreşte finalizarea acestora; 

j) asigură derularea programelor stabilite în baza Protocolului de Cooperare 
dintre Regiunea Veneto (Italia) şi Judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, 
constituite în Regiunea de Dezvoltare Vest-România, în limita competenţelor 
acordate şi urmăreşte finalizarea acestora; 

k) asigură derularea programelor stabilite în baza Înţelegerii privind 
Stabilirea de Relaţii de Prietenie între Judeţul Hunedoara din România şi Regiunea 
Autonomă Ningxia Hui din Republica Populară Chineză, în limita competenţelor 
acordate şi urmăreşte finalizarea acestuia; 

l) propune şi asigură, împreună cu Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe, bugetul necesar susţinerii diverselor programe, deplasări, cotizaţii, activităţi 
de promovare şi imagine precum şi administrarea evidenţei financiare privind 
activitatea de promovare a acţiunilor consiliului judeţean; 

m) asigură şi susţine promovarea intereselor regionale, respectiv ale 
Judeţului Hunedoara în ţară şi în străinătate prin: crearea unei imagini pozitive a 
judeţului, asocierea cu instituţii şi agenţi economici; 

n) urmăreşte şi ţine evidenţa plăţilor unor cotizaţii pentru structurile 
neguvernamentale la care Consiliul Judeţean Hunedoara deţine calitatea de membru 
sau este reprezentat, prin intermediul preşedintelui şi al unor funcţionari publici din 
cadrul aparatului de specialitate al acestuia; 

o) zilnic, prezintă conducerii consiliului judeţean extrase din presa locală şi 
centrală care conţin referiri la activitatea consiliului judeţean şi/sau la judeţul 
Hunedoara şi colaborează cu factorii implicaţi în activitatea mass-media din judeţ; 

p) asigură, prin intermediul surselor de informare existente (radio, TV, 
tipărituri, comunicate ale agenţiilor de presă, comunicate oficiale, etc.) o permanentă 
cunoaştere a problematicii din domeniul socio-economic; 

q) asigură cadrul organizatoric pentru conferinţe de presă, interviuri 
susţinute de către conducerea consiliului judeţean; 

r) sintetizează problemele ridicate în şedinţele consiliului judeţean, comisiilor 
de specialitate, alte întâlniri organizate; 

s) întocmeşte şi conduce un grafic al termenelor de soluţionare a unor obligaţii 
profesionale mai importante, transmise de preşedinte sau stabilite prin hotărâri de 
consiliul judeţean, salariaţilor din aparatul de specialitate, agenţilor economici şi 
instituţiilor publice din subordine; 

t) selecţionează problemele ce revin spre soluţionare instituţiei, prezentându-
le preşedintelui; 

u) asigură şi sprijină sistemul de informare şi fundamentare referitor la 
acţiunile întreprinse în vederea dezvoltării şi consolidării serviciilor publice; 



v) sprijină şi urmăreşte aplicarea prevederilor legale privind consolidarea 
autonomiei locale şi ia iniţiative privind identificarea şi utilizarea eficientă a resurselor 
locale; 

w) organizează întâlniri ale preşedintelui cu reprezentanţi ai guvernului, 
ministerelor, autorităţilor centrale şi locale, instituţii publice şi agenţi economici, 
reprezentanţi ai unor organizaţii economice de interes public; 

x) efectuează analize şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii 
direcţiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor cuprinse în structura organizatorică a 
consiliului judeţean şi a serviciilor publice organizate în subordinea consiliului 
judeţean; 

y) urmăreşte modul de aplicare şi respectare a contractelor manageriale  la 
societăţile comerciale şi instituţiile din subordine şi informează trimestrial  
preşedintele consiliului judeţean; 

z) asigură legătura permanentă cu instituţiile publice din subordinea 
Consiliului Judeţean Hunedoara şi cu societăţile comerciale la care consiliul judeţean 
deţine participaţii, informând conducerea consiliului judeţean despre problematica cu 
care acestea se confruntă; 

aa) asigură comunicarea în exterior a informaţiilor sau dispoziţiilor date de 
către conducerea consiliului judeţean, cu acordul acesteia, în scopul informării 
instituţiilor interesate; 

bb) elaborează strategii de comunicare la nivelul consiliului judeţean în ceea 
ce priveşte activitatea acestuia, în scopul îmbunătăţirii relaţiei cu instituţiile publice; 

cc) colaborează cu instituţiile publice în domeniul promovării şi extinderii 
modalităţilor de comunicare instituţională; 

dd) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o desfăşoară; 

ee) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de 
către preşedintele consiliului judeţean. 
 

 
CAPITOLUL XIV 

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE  
ASISTENŢĂ MEDICALĂ 

 
 Este subordonat preşedintelui consiliului judeţean şi are următoarele 
atribuţii: 

a) evaluarea indicatorilor privind activitatea desfăşurată în unităţile sanitare 
publice cu paturi şi în alte structuri aflate în domeniul său de competenţă, 
stabiliţi prin ordin al ministrului sănătăţii; 

b) controlul de fond al unităţilor sanitare, în colaborare cu reprezentanţii casei 
judeţene de asigurări de sănătate; 

c) activitatea de soluţionare legală a petiţiilor cu privire la asistenţa medicală din 
unităţile sanitare din domeniul său de competenţă;  

d) punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative; 



e) elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice 
consiliului judeţean, precum şi asigurarea avizării acestora; 

f) elaborarea  proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, 
analizelor  şi  statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice, 
precum şi a documentaţiei necesare executării legilor, în vederea bunei 
desfăşurări a activităţii unităţilor de asistenţă  medicală; 

g) întocmire documentaţie privind modificarea  structurii  organizatorice, 
reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor pentru 
spitalele publice din domeniul său de competenţă, cu avizul conform al 
Ministerului Sănătăţii; 

h) controlul modului de utilizare de către spitale a fondurilor alocate; 
 i)   îndeplineşte alte atribuţii stabilite de conducătorul ierarhic superior; 

     j)   organizeză şi coordonează activitatea compartimentului managementul 
unităţilor de asistenţă socială; 
     k)  îndeplineşte alte atribuţii stabilite de conducătorul ierarhic superior. 

 
 
 

CAPITOLUL XV 
SERVICIUL CORP CONTROL, URMĂRIRE ÎNCASARE CREANȚE 

ȘI EXECUTARE SILITĂ  
 
 Este subordonat președintelui consiliului județean și are următoarele 
atribuții: 

a) elaborează proiectul planului anual de control care urmează a fi aprobat 
de președintele consiliului județean;  

b) controlează instituțiile/agenții economici prestatori de servicii publice și 
de utilitate publică de interes județean înființate/înființați de consiliul județean sau 
aflate/aflați în subordinea acestuia, după cum urmează:  

− verifică modul de organizare și de desfășurare a achizițiilor publice de 
bunuri, servicii și lucrări;  

− soluționează reclamații și scrisori primite de la persoanele fizice sau 
juridice, repartizate de președintele consiliului județean; 

− verifică modul cum se utilizează resursele financiare, materiale și umane, 
pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite; 

− verifică sistemul contabil, modul de organizare a evidenței contabile, 
modul de organizare a evidențelor tehnico -operative, modul de 
gestionare a bunurilor și aprovizionarea tehnico – materială (documente 
justificative);  

− efectuează verificări și controale în baza petițiilor, reclamațiilor 
comunicate, cu privire la desfășurarea activității în cadrul unor instituții 
sau servicii publice subordonate sau cu privire la activitatea desfășurată 
de conducătorii acestora;  

c) controlează realizarea activităților de investiții și reabilitare a 
infrastructurii județene;  



d) efectuează punctual lucrări de verificare la unele activități, instituții/agenți 
economici din subordine sau din aparatul de specialitate, pentru a informa 
președintele consiliului județean asupra unor aspecte, situații, etc.; 

e) elaborează și implementează obiectivele specifice în domeniul calității;  
f) în urma controlului efectuat întocmește un raport de control al activității 

instituției sau serviciului public din subordinea consiliului județean care a fost verificat 
și propune recomandări, soluții, măsuri de remediere;  

g) urmărește măsurile luate de către aceste instituții sau servicii publice ca 
urmare a controlului efectuat;  

h) asigură evidenţa operativă a proceselor - verbale primite de la Serviciul 
autoritate judeţeană de transport şi întocmite de către agenţii constatatori (funcţionari 
publici împuterniciţi din cadrul aparatului de specialiate a Consiliului Judeţean 
Hunedoara);  

i) aplică prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
pentru încasarea sumelor înscrise în titlurile de creanţă primite de la Serviciul 
autoritate judeţeană de transport; 

j) organizează şi execută activitatea de urmărire a bunurilor şi veniturilor 
aparţinând persoanelor juridice şi fizice pentru care se impune efectuarea 
procedurilor de executare silită; 

k) organizează şi ţine evidenţa debitelor şi a debitorilor pentru care se 
derulează procedurile de executare silită; 

l) întocmeşte dosare de executare silită pentru debitele restante; 
m) asigură aplicarea unitară a legislaţiei privind executarea silită a creanţelor 

consiliului judeţean; 
n) primeşte şi rezolvă corespondenţa cu privire la urmărirea şi încasarea 

creanţelor, pe care le gestionează; 
o) colaborează cu direcţiile/serviciile/compartimentele din cadrul aparatului 

de specialitate al consiliului judeţean; 
p) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calității în 

conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în activitatea pe 
care o desfășoară;  

q) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de 
către conducerea consiliului județean.  
 
 

CAPITOLUL XVI 
BIROUL RESURSE UMANE, SALARIZARE ȘI  

GESTIUNEA FUNCȚIEI PUBLICE 
 

Este subordonat președintelui consiliului județean și are următoarele atribuții: 

Organizare:  
a) stabileşte numărul de posturi de funcţionari publici şi personal contractual 

necesar pe fiecare compartiment în vederea elaborării organigramei;  



b) elaborează organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare pentru aparatul de specialitate al consiliului judeţean, cu documentaţia 
necesară, în condiţiile legii;  

c) elaborează documentaţiile necesare pentru înfiinţarea, organizarea, 
reorganizarea şi funcţionarea instituţiilor publice socio-culturale organizate sub 
autoritatea consiliului judeţean, în colaborare cu  celelalte compartimente din 
aparatul de specialitate;  

d) sprijină consiliile locale în ceea ce priveşte înfiinţarea şi  funcţionarea 
serviciilor publice de specialitate, a instituţiilor de sub autoritatea acestora, cu privire 
la întocmirea organigramelor, încadrarea, promovarea, recompensarea şi alte 
drepturi de personal, la cererea acestora; 

e) elaborează documentaţii de numire şi eliberare din funcţie a  conducătorilor 
instituţiilor publice organizate în subordinea consiliului judeţean; 

f) asigură consultanţă la întocmirea documentaţiilor aferente contractelor de 
management pentru conducătorii instituţiilor de cultură din subordinea consiliului 
judeţean ;  

g) asigură consultanţă pentru coordonarea instituţiilor de cultură din 
subordinea consiliului judeţean; 

h)  asigură consultanţă de specialitate consiliilor locale şi instituţiilor publice din 
subordinea consiliului judeţean privind întocmirea şi modificarea organigramei, 
statului de funcţii, regulamentului de organizare şi funcţionare, la cererea lor;  

i)  întocmeşte dările de seamă trimestriale, semestriale şi anuale privind 
numărul de personal şi fondul de salarii consumat pentru Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Hunedoara şi Direcţia Judeţeană de Statistică a judeţului 
Hunedoara; 

j) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o desfăşoară;  

k) îndeplineşte atribuţii privind mobilizarea la locul de muncă a personalului 
incorporabil, fişele de evidenţă, precum şi situaţiile referitoare la gradul de asigurare 
cu produse alimentare şi nealimentare în caz de război; 

l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de către 
conducerea consiliului judeţean.  

Salarizare:  
a) stabileşte drepturile salariale precum şi celelalte drepturi de personal, în 

condiţiile legii, pentru personalul din aparatul de specialitate;  
b) asigură aplicarea corectă şi la timp a actelor normative cu privire la 

majorarea, indexarea, diminuarea salariilor personalului din aparatul de specialitate 
al consiliului judeţean, precum şi acordarea sprijinului necesar unităţilor organizate în 
subordine şi consiliilor locale în vederea aplicării corecte a acestora;  

c)  asigură respectarea condiţiilor legale în ceea ce priveşte angajarea, 
stabilirea salariului de bază, promovarea în funcţii, clase, grade profesionale şi trepte 
de salarizare;  

d)  stabileşte necesarul fondului de salarii anual pentru personalul din aparatul 
de specialitate al consiliului judeţean ;  



e)  ţine evidenţa fişelor postului, rapoartelor de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi a fişelor de evaluare a 
performanţelor profesionale ale personalului contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara;  

f)  sprijină consiliile locale şi unităţile aflate în subordine, în probleme de 
evaluare a personalului şi stabilire a salariilor de bază, în conformitate cu actele 
normative în vigoare;  

g)  verifică şi propune spre aprobare statele de funcţii, organigramele şi 
regulamentele de organizare şi funcţionare pentru personalul din instituţiile publice 
organizate în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara;  
        h) ţine evidenţa declaraţiilor privind impozitul (fişe fiscale); 
        i) emite adeverinţe la solicitarea angajaţilor sau foştilor angajaţi, privind 
drepturile salariale sau alte adeverinţe de competenţa compartimentului; 
        j) stabileşte persoanele care beneficiază de deduceri personale lunare în 
vederea stabilirii venitului lunar al fiecărui salariat din aparatul de specialitate al 
consiliului judeţean;  
        k) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o desfăşoară;  
        l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de către 
conducerea consiliului judeţean. 
 

Personal : 
a) efectuează lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului din aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean cu privire la încadrare, transfer, detaşare, 
pensionare, încetarea/suspendarea contractului de muncă sau raportului de serviciu, 
întocmeşte, păstrează şi ţine la zi documentele de personal;  

b) gestionează declaraţiile de avere/interese ale funcţionarilor publici;  
c) gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, eliberând la 

cererea acestora copii după actele conţinute de acestea;  
d) gestionează datele personale ale funcţionarilor publici privind numele, 

prenumele, domiciliul, data naşterii, funcţia publică pe care o ocupă, vechimea în 
funcţia publică, precum şi alte funcţii publice ocupate anterior, studiile, titlurile 
didactice sau ştiinţifice şi limbile străine pe care le cunosc;  

e) emite legitimaţii de serviciu pentru personalul din aparatul de specialitate;  
f) asigură corespondenţa cu ministere, organe centrale şi locale, alte 

persoane juridice;  
g) asigură realizarea corespondenţei cu persoane fizice răspunzând astfel 

petiţiilor acestora (sesizări, propuneri, reclamaţii,etc);  
h) întocmeşte registrul electronic de evidenţă al salariaţilor şi transmite 

Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara modificările intervenite;  
i) gestionează funcţiile publice şi transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici modificările efectuate în număr şi structură, precum şi propuneri de 
modificare a acestora în vederea acordării avizelor necesare;  

j) verifică pontajele lunare, le avizează şi le transmite Serviciului buget, 
financiar contabilitate pentru calculul salariilor brute lunare;  



k) organizează concursuri pentru angajări sau promovări în funcţii şi grade 
profesionale, în condiţiile legii, pentru persoanele din aparatul de specialitate al 
consiliului judeţean; 

l) elaborează Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul următor 
privind aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi-l transmite la 
ANFP Bucureşti  împreună cu centralizatorul ce cuprinde şi funcţiile publice din 
instituţiile subordonate;  

m) întocmeşte rapoarte privind respectarea normelor de conduită a funcţionarii 
publici din  aparatul de specialitate al instituţiei şi le transmite ANFP Bucureşti; 

n) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o desfăşoară;  

o) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de către 
conducerea consiliului judeţean.  

Perfecţionare:  
a)  colaborează cu direcţiile şi serviciile din cadrul consiliului judeţean, precum 

şi cu consiliile locale şi instituţiile publice aflate în subordinea consiliului judeţean, în 
vederea perfecţionării personalului;  

b) elaborează planul anual de perfecţionare profesională, precum şi a oricăror 
altor măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul 
consiliului judeţean şi, dacă este cazul, din cadrul instituţiilor publice subordonate, le 
supune aprobării preşedintelui consiliului judeţean şi asigură transmiterea acestora 
către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;  
         c) asigură consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici de conducere din cadrul 
consiliului judeţean sau instituţiilor publice subordonate în stabilirea măsurilor privind 
formarea profesională a funcţionarilor publici;  
        d) monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a 
funcţionarilor publici din cadrul consiliului judeţean sau instituţiilor publice 
subordonate;  
        e) centralizează rapoartele privind necesarul de formare profesională a 
personalului din subordine, elaborate de funcţionarii publici cu atribuţii de conducere;  
        f) elaborează proiectul planului de măsuri privind pregătirea profesională a 
funcţionarilor publici din cadrul consiliului judeţean şi propune fondurile necesare a fi 
alocate de la bugetul consiliului judeţean în acest scop;  
         g) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o desfăşoară;  
         h) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de către 
conducerea consiliului judeţean.  

 
 

CAPITOLUL XVII 
COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 

 
Este subordonat preşedintelui consiliului judeţean şi are următoarele atribuţii: 



 
   Activitatea de audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara se 
exercită prin intermediul Compartimentului Audit Public Intern, asupra tuturor 
activitatilor desfasurate in cadrul entităţii publice, inclusiv asupra activităţilor unităţilor 
subordonate care nu au înfiinţat un asemenea compartiment, cu privire la formarea 
si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public. 

Compartimentul Audit Public Intern desfasoara o activitate functional 
independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna 
administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile Consiliului 
Judetean Hunedoara si a unitatilor subordonate, ajuta entitatea publica sa isi 
indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica care evalueaza si 
imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea 
riscului, a controlului si a proceselor de administrare. 
  Auditul public intern se exercita si asupra utilizarii de catre terti, indiferent de 
natura juridica a acestora, a fondurilor publice gestionate de acestia din urma in baza 
unei finantari realizate de catre institutia publica in cauza sau de catre o institutie 
subordonata acesteia. 

Compartimentul  de Audit Public Intern auditează, cel putin o data la trei ani, 
fara a se limita la acestea, urmatoarele: 

a) angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii 
de plata, inclusiv din fondurile comunitare; 

b) platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile 
comunitare; 

c)  vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul 
privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale; 

d) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al 
unitatilor administrativ-teritoriale; 

e)  constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a 
titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora; 

f) alocarea creditelor bugetare; 
g) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia; 
h) sistemul de luare a deciziilor; 
i) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de 

sisteme; 
j) sistemele informative. 

Atributiile compartimentului de audit public intern sunt: 
a)  elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice în care îşi 

desfasoara activitatea, cu avizul U.C.A.A.P.I. sau al organului ierarhic superior, in 
cazul entitatilor publice subordonate; 

b)  elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern; 
c)  efectueaza activitati de audit public intern – la nivelul serviciilor si 

compartimentelor din cadrul Consiliului Judetean Hunedoara, a institutiilor publice si 
societatilor comerciale subordonate  Consiliului Judetean Hunedoara – pentru a 
evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt 
transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, 
eficienta si eficacitate; 



d)  efectueaza activitati de audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern 
cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual de audit public intern; 

e)  efectueaza activitati de audit asupra utilizarii de catre terti,   indiferent de 
natura juridica a acestora, a fondurilor publice gestionate de acestia din urma in baza 
unei finantari realizate de catre institutia publica in cauza sau de catre o institutie 
subordonata acesteia; 

f)  informeaza UCAAPI despre recomandarile neînsuşite de către conducătorul 
entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora; 

g)  raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor 
rezultate din activitatile sale de audit; 

h)  elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern; 
i) în cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza 

imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate; 
j) asigura arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform 

actelor normative in vigoare; 
k)  respecta Regulamentul intern al aparatului de specialitate al  Consiliului 

Judetean Hunedoara; 
l) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii în 

conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetăţeni, în activitatea pe 
care o desfăşoară; 

m) îndeplineste orice alte atributii, în limitele competenţei, transmise de 
Presedintele Consiliului Judetean Hunedoara sau care decurg din acte 
normative. 

 
 

 
CAPITOLUL XVIII 

COMPARTIMENT COORDONARE CENTRU JUDEȚEAN PENTRU 
MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

 

• reprezinta locul de centralizare, prelucrare, analiza si interpretare a datelor si 
informatiilor despre tipurile de risc, situatiile de urgenta produse si evolutia 
acestora; 

• elaboreaza documentele privind desfasurarea interventiilor la obiectivele de 
importanta deosebita, stabilite prin analiza proprie sau de catre alte instituții 
abilitate; 

• organizeaza cooperarea cu celelalte structuri ale Sistemului National de 
Aparare; 

• constituie si gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta din 
zona de competenta; 

• elaboreaza conceptia specifica privind planificarea, pregatirea, organizarea si 
desfasurarea actiunilor de raspuns, precum si conceptia de actiune în situatii de 
urgenta, conform reglementarilor interne, emise în baza raspunderilor privind 
tipurile de risc gestionate si functiile de sprijin îndeplinite; 

• evalueaza consecintele probabile ale surselor de risc; 



• desfasoara activitati în domeniul primirii si acordarii asistentei internationale, al 
medicinii de urgenta a dezastrelor, al asistentei psihologice si religioase; 

• monitorizeaza evolutia situatiilor de urgenta si informeaza operativ, când este 
cazul, presedintele consiliului județean despre situatiile de urgenta, precum si 
celelalte organisme abilitate sa întreprinda masuri cu caracter preventiv ori de 
interventie; 

• asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmareste 
mentinerea legaturilor de comunicatii cu alte organisme implicate în gestionarea 
situatiilor de urgenta, precum si cu fortele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor; 

• centralizeaza solicitarile privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea 
functiilor de sprijin, premergator si în timpul situatiilor de urgenta, si le înainteaza 
organismelor abilitate sa le solutioneze; 

• asigura transmiterea mesajelor de înstiintare primite catre structurile din 
subordine, cele cu care colaboreaza si catre autoritatile locale; 

• gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta date în competenta; 
• îndeplineste alte atributii, conform reglementarilor interne, emise în baza 

prevederilor legale. 

 
CAPITOLUL XIX 

DISPOZIŢII FINALE  
 
 

Art.28 (1) Toţi salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara sunt obligaţi să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile 
prezentului regulament.  

   (2) In acest scop, Serviciul administraţie publică locală, relaţii 
publice, ATOP va asigura transmiterea regulamentului structurilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara, iar directorii executivi, arhitectul şef, şefii de servicii 
independente şi coordonatorii  compartimentelor independente îl vor aduce la 
cunoştinţa personalului din subordine.  

Art. 29 Prezentul regulament  se completează cu legislaţia în materie în 
vigoare.  

Art.30 Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara poate fi modificat numai prin hotărâre 
a consiliului judeţean. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

Nr. Funcția de
crt. demnitate de execuție de de 

publică conducere execuție

Cl
as

a 

1 Președinte
2 Vicepreședinte
3 Vicepreședinte

Dan Daniel
1 temporar ocupat

1

1

1
2 consilier I
3 consilier I
4 consilier I
5 inspector I
6 referent III
7 referent III
8 consilier S
9 referent deb.

1 consilier I
2 consilier I

1
2 consilier juridic I
3 consilier juridic I
4 consilier juridic I
5 consilier juridic I
6 Copaci Andreea Roxana consilier juridic I
7 consilier juridic I
8 consilier juridic I

1 referent III

SVacant sef serviciu II

principal SStancovici Diana Camelia

S

     Anexa nr. 2  la Hotărârea nr.171/2013
a Consiliului Județean Hunedoara

Observații

superior

debutant

II S

S

S

M
Compartiment redactare și editare monitorul oficial al județului Hunedoara

superior
superior
asistent

principal

superior

superior

superior

superior

superior

S
S

Serviciul juridic-contencios și relații cu consiliile locale

superior

S

S

principal

superior

principal
S

II
M

S

M
M
S

Gr
ad

ul 

Funcția contractuală

administrator public

II

II

stu
dii

lor
Ni

ve
lul

S

Ni
ve

lul
 st

ud
iilo

rFuncția publică
de 

pr
ofe

sio
na

l

S

S

S

Serviciul administrație publică locală, relații publice, ATOP
ȘEF SERVICIU

DIRECTOR EXECUTIV

secretar Secretar al județului

Administrator public

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

conducere

STRUCTURA

al județului

șef serviciu

Centrul de informare al cetățeanului

director  executiv

STAT DE FUNCȚII

Treapta 
prof./grad 

Medruț Anca Codruța

Numele, prenumele/vacant, temporar 
vacant, după caz

Moloț Mircea Ioan
Rus Ioan

Balint Tiberiu Ioan

Stoian Dan

Ștefan Mihaela Dorina
Henț Carmen Mirela

Manițiu Kreuzel Annelise

Cherteș Margareta Vasilica
Vacant

Tulitu Claudia Carmen
Domnariu Simona Grațiela

Gâzău Viorica

Horvat Felicia
Mureșan Corina Carmen

Bîrsoan Mariana Daniela
Stanca Olimpia Emilia

Berceanu Gabriel
Palaghia Georgeta

Vacant

Popa Maria Felicia

Potecă Vasilică
temporar vacant



1

1
temporar vacant

2 consilier I
3 consilier I
4 consilier I
5 consilier I
6 consilier I
7 consilier I
8 referent III

Serviciul dezvoltare regională și integrare europeană
ȘEF SERVICIU

1 șef serviciu
2 consilier I
3 consilier I
4 consilier I
5 consilier I
6 consilier I
7 consilier I
8 consilier I
9 inspector I

1 consilier I
2 consilier I

1
2 consilier I
3 consilier I
4 consilier I
5 inspector I
6 inspector I
7 consilier I
8 consilier I

Birou administrativ
1 ȘEF BIROU șef birou II S
2 consilier IA S
3 consilier I S
4 consilier II S
5 consilier II S
6 referent II M

1 consilier I

detașat la CJH

S

Unitatea  județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitate publică
S

S

superior
superior

principal

superior

superior

principal

S

S

S

S

superior

Bîndea Ileana Gabriela

șef serviciu

asistent

principal

superior

II

S

superior

superior

superior

S

superior

S
principal

S

S

superior

S
Ssuperior

superior

SII

S

S

S

superior

Serviciul administrarea domeniului public și privat
ȘEF SERVICIU

DIRECTOR EXECUTIV

Popescu Dorica
Meda Mariana Adriana

DIRECȚIA PROGRAME, PROGNOZE, BUGET, FINANȚE

Director executiv

ȘEF SERVICIU
șef serviciu

superior
S
S

M

S

S

S

S

S
S

S

II

II

Doroga Ana Luminița

Compartiment informatizare

superior

Serviciul buget, financiar contabilitate

S

superior
superior

Sălășan Daniela

Vacant
Isăconi Nicoleta

Enuț Dana Paula 
Noghița Codruța Maria

Stan Antonela

Vacant

Dan Daniela Ioana
Monenci Dorina Emilia
Doda Aurelia Cristina

Dollinger Cătălina

Bălan Lucia Angela
Coposescu Tiberiu Sorin

Motăntău Sârbu Raluca

Pahomi Flavia Maria
Furcă Radu Ioan

Mihuț Voicu Valentin
Bârsan Rozalia

Munteanu Marius
Bîndiu Mircea Romulus
Haiduc Florica Daniela

Hărăguș Diana Cristina-temp. ocupat
Suciu Felicia Aurora

Oancea Lucia
Ștefan Laura

Vacant

Căinanț Todosie
Buda Livia

Onețiu Teofil

Ilea Diana Zoița-temp.ocupat

Vacant

superior



Compartiment culte, sport, turism, activități culturale
1 inspector I
2 inspector I

1
2 consilier I
3 consilier I
4 referent de spec. II
5 consilier
6 consilier
7 consilier
8 consilier I
9 consilier I

10 consilier
11 consilier I S
12 consilier I S
13 consilier II S
14 consilier IA S

Serviciul achizitii publice si proiectare

1
3 consilier I
3 consilier I
4 consilier I
5 consilier I
6 consilier I
7 consilier I
8 consilier I
9 consilier I

10 inspector I
11 inspector I

1
2 consilier I
3 consilier I
4 consilier I
5 consilier I
6 consilier I
7 consilier I
8 consilier I
9 consilier I

1 consilier

ARHITECT ȘEF
1

Ajtay Vasile Stefan

superior

șef serviciu

Rotar Viorel SEF SERVICIU

superior
superior

SSD

S

S

ȘEF SERVICIU
II

S

superior

S

S

S

S

superior

superior

S

S

S

S

S

S
S

S

S

S

S

ȘEF SERVICIU

Serviciul autoritate județeană de transport

șef serviciu

principal
superior

S

superior

S

Vacant
Vacant

asistent

superior

S

S

superior S

II

sef serviciu II

                                                                               Compartiment implementare proiecte cu finantare internationala

superior

superior

IA

asistent

superior S

S

deb

S
S

Serviciul tehnic și administrare drumuri

arhitect șef

deb S

IA

S

II

S

superior
superior

principal

superior
principal

superior

superior

S

S

IA
detașat la CJH

detașat la CJH

detașat la CJHS

detașat la CJH

Ciobanu Ramona Mariana

Vacant
Vacant

Josan Carmen Daniela
Sava Alexandra Liliana

Marian Delina Ramona
Uilăcan Constantin Ion

Popa Gheorghe Florin
Popa Livia

Crișan Tiberiu
Bîrluț Adrian

Grec Roman Nicolae
Coroiu Flavius Tiberiu

Nistor Flavius Cătălin

Goanță Lia Ani Anemari

Vacant

Vacant

Zudor Estera
Mateș Cecilia Mariana

Jurca Ana Melania

Mirea Iulian George
Dușan Ioan Mircea

Secașiu Roman
Moroșanu Letiția-temp.vacant

Vacant

Conț Amelia

Comșa Mircea Iacob
Doană Victor Ștefan

Sinoi Ioan
Margău Octavian

Vacant
Vacant

Bocănici Castelia Carmen

Vacant



Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru și gestiunea localităților
1 consilier I
2 consilier I
3 inspector I
4 referent III
5 arhitect I

Serviciul avizare autorizații și disciplină în construcții

1
2 consilier I
3 consilier I
4 consilier I
5 consilier I
6 inspector I
7 inspector I
8 referent de spec. II
9 referent III

10 referent III
11 consilier I

Compartiment administrația monumentului istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiștea de Munte
1 referent IA
2 administrator I
3 referent I M

1
2 consilier I
3 consilier I
4 consilier I
5 consilier I
6 inspector I
7 consilier I
8 inspector I
9 insp.de spec.

1 consilier I
2 consilier  I

2 consilier I
3 consilier I
4 consilier I
5 inspector I
6 consilier juridic I
7 consilier I

Vacant

                                                                                Serviciul relatii externe, comunicare interinstitutionala si mass-media

M

Crisan Dan Eugen

Zgavirdean  Eugenia
Brylynskei Vladimir Bogdan I.

Vacant

superior

M

Serviciul corp control, urmărire încasare creanțe și executare silită 

sef serviciu II
Liță Daniela

principal M

Motea Dana

1 ȘEF SERVICIU șef serviciu

S

S

S

S

S

S

superior

S

S
S

S

S

S
S

S

S

principal

S

sef serviciu

S

IA

S

S

S

S

M

S

M

superior

S

S

S

S

S

asistent

superior

S

S

S

superior

superiorVacant

Vacant

Vacant

S

superior

superior

asistent

principal

principal
principal

superior
superior
principal

superior

II

II

superior

asistent
principal

superior
principal

superior

superior

superior

SSDsuperior

II

SEF SERVICIU

superior

șef serviciu

Compartiment managementul unităților de asistență medicală

Vacant

Sicre Tatiana

Iacob Georgeta

Dănescu Paula Dorina

Brănescu Elena Claudia
Munteanu Alexandru
Dumitra Anca Maria

Spahiu Diana-temp.ocupat

Iuga Virgil

Samuel Rodica Daniela-temp.vacant
temporar vacant

Toncean Blaga Bogdan

Ciuceanu Adrian Cornel
Vacant

Butar Marin

Lupșa Tămaș Laura

Vacant

Pop Olimpia Pascuța

Susan Florin
Pescaru Dorin Ioan

Tudorache Ioana Antonia

Sălăgean Adrian

Băbuț Lorita Amalia

Gîrjob Dana Elena-temp ocupat
Chelbezan Elena-temp.ocupat

Mezei Luminița Ioana
Dănilă Adina-temp.ocupat



8 consilier juridic

Biroul resurse umane, salarizare si gestiunea functiei publice
1
2 consilier I
3 consilier I
4 consilier I
5 consilier I
6 inspector I

Compartiment audit public intern
1 auditor I
2 auditor I

Cabinet președinte
1 consilier
2 consilier
3 consilier
4 consilier

1 consilier debutant

1 consilier I
2 consilier I
3 consilier I    asistent
4 consilier I
5 consilier I
6 consilier
7                 Vacant consilier IA S
8                 Vacant consilier IA S

Ocupate Vacante Total
3 - 3
- - -

14 2 16
90 14 104
2 - 2
15 18 33

124 34 158

                                                                                 UIP-Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Hunedoara

Zudor Estera        S

Ssuperior
superior

superior

II

Funcția                                                                                    Număr posturi

principal

S
Compartiment coordonare centru jude țean pentru managementul situațiilor de urgență

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE
NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

S
S

S

S

S

II

NR.TOTAL DE ÎNALȚI FUNCȚIONARI PUBLICI
NR.TOTAL DE DEMNITARI

NR. TOTAL DE FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE PRESEDINTE,
MIRCEA IOAN MOLOT

S

detașat la CJH

superior

S

S

superior

IA S

superior

superior

superior

asistent

S

S

S

S

superior

S

S

sef birou

S

Vacant

Vacant

Vacant

Vacant

Nistor Elena
Corui Ionel Cristian

Dănilă Sorin

Panaitescu Cornelia

Marina Melinda

Dănilă Simona Cecilia

Andrășescu Luciana Elena

Sîrbu Nicodina Mariana

Bădilă Claudia

Vacant

Toma Tania Mihaiela

Ionescu Mihai Marian
Lupu Andreea Roxana-temp.ocupat

Vacant
Vacant









































































































ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 172/2013 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

pentru personalul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ; 
Având in vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,  raportul de specialitate al 

Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara precum şi avizul comisiilor de 
specialitate din cadrul consiliului judeţean; 

Văzând adresa nr.6712/2013 a Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 
Hunedoara şi avizul nr.3723889/2013 a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 
de Date; 

În baza dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1 Aprobă  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru personalul Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta. 
 Art.2  Cu data prezentei, Hotărârea nr.99/2010 a Consiliului Judeţean Hunedoara se abrogă. 
 Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul resurse umane, financiar 
contabilitate din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara şi va fi 
comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
                         PREŞEDINTE,                                        
                     Mircea Ioan Moloţ                                                        CONTRASEMNEAZĂ : 
                                                                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                                   Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 27.08.2013 
    



 ANEXA NR.   
la Hotărârea nr. 172 /2013  

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 

REGULAMENTUL DE OGANIZARE SI FUNCŢIONARE   AL DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE 
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR HUNEDOARA 

 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

 
Art.1 Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara se organizează în 
subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara şi este instituţie publică de interes judeţean, cu 
personalitate juridică, constituită in temeiul art.6 din Ordonanţa Guvernului Romaniei nr.84/12001 
privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Art.2  (1) Scopul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, denumita in 
continuare "direcţie", este acela de a îndeplini criteriile ce ii sunt date prin actele normative 
pentru punerea în aplicare a prevederilor care reglementează activitatea de stare civilă şi de 
evidenţă a persoanelor, precum şi de eliberare a documentelor, în sistem de ghişeu unic. 

(2) Activitatea direcţiei se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunitătii; în sprijinul 
instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. 
 
Art.3  (1) Direcţia este constituită potrivit prevederilor art.6 alin.2 din Ordonanţa Guvernului Romaniei 
nr.84/2001 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, prin reorganizarea Compartimentului de stare 
civila din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara şi al Biroului evidenta populaţiei din cadrul 
Serviciului de evidenţă informatizată a persoanei al judetului Hunedoara. 

(2) Direcţia are in structură serviciile: serviciul de evidenţă a persoanelor şi ghişeu unic, 
serviciul de stare civila, serviciul juridic, economic, resurse umane şi relaţii publice; precum şi 
compartimentele: informatică şi administrativ, conform prevederilor art.2 din Metodologia privind 
criteriile de dimensionare a numerului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de 
evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, aprobată 
prin Hotararea Guvernului României nr.2104/2004. 

 
Art.4 Direcţia coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale 
de evidenţă a persoanelor din cadrul judeţului. 
 
Art.5   (1) Direcţia este condusă de director executiv numit sau eliberat din funcţie prin Hotărâre a 
Consiliului Judeţean, în condiţiile legii, cu avizul Agenţiei -Naţionale a Funcţionarilor Publici şi cu 
avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. 

(2) Directorul executiv asigură conducerea a direcţiei şi răspunde pentru neajunsurile 
constatate in activitatea direcţiei. 

 
Art.6 În indeplinirea atribuţiilor legale, direcţia cooperează cu direcţiile din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judetean Hunedoara, cu Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor 



de Date şi colaboreaza cu autorităţile publice locale, institutii publice şi alte persoane juridice, pe 
probleme de interes comun. 
 

CAPITOLUL II 
STRUCTURA ORGANIZATORICA 

 
Art.7 (1) Statul de funcţii, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 
Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, se aprobă prin Hotărâre a Consiliului 
Judeţean, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. 
        (2) Structura organizatorică este urmatoarea: 

 a) director executiv 
 b) serviciu evidenţa persoanelor şi ghişeu unic 
 c) serviciu stare civilă 
 d) serviciul juridic, economic, resurse umane şi relaţii publice 
 e) compartiment informatică 
f) compartiment administrativ 

 
Art.8 Activitatea desfăşurată de către structurile direcţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor, are la bază 
relaţii de autoritate (ierarhice, funcţionale), de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit 
competenţelor stabilite pentru fiecare structură in parte. 
 
Art.9 Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea direcţiei şi structurile componente, 
in scopul organizării, menţinerii şi perfecţionării stării de funcţionalitate a sistemului funcţional al 
direcţiei. 
 
Art.10 Între structurile direcţiei se stabilesc relaţii de cooperare, pentru îndeplinirea sarcinilor 
specifice şi in vederea integrării obiectivelor in ansamblul atributiilor directiei. 
 
Art.11 La nivelul directiei, activitatea de control şi coordonare este atributul conducerii şi se 
realizează direct ori prin intermediul şefilor de serviciu. De asemenea, in activitatea de control, pe 
linii specifice de munca, conducerea direcţiei poate angrena şi alt personal specializat din cadrul 
structurilor proprii. 
 
 

CAPITOLUL III 
ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR HUNEDOARA 
 
Art.12 Direcţia are urmatoarele atributii principale: 

a) actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenta a Persoanelor; 
b) furnizează, în cadrul Sistemului National Informatic de Evidenţă a Populatiei, date 

necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenţă a Populatiei; 
c) coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare 

locale de evidenţă a persoanelor; 
d) coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de 

stare civila; 
e) asigura emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţiior de 

alegător; 



f) aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu 
imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă distribuite de DEPABD 

f) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale in domeniul 
asigurarii protectiei datelor referitoare la persoană: 

g) gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii  
proprii; 

h) tine evidenta şi păstrează registrele de stare civila, exemplarul II şi efectueaza 
mentiuni pe acestea, conform comunicarilor primite; 

i) indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementările legale. 
 
 

CAPITOLUL IV 
CONDUCEREA DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A 

PERSOANELOR HUNEDOARA 
 
Art.13 Conducerea direcţiei se asigura de către director executiv. 
 
Art.14 (1) Directorul executiv reprezintă direcţia in relaţiile cu şefii structurilor din cadrul 
Consiliului Judeţean, din cadrul Instituţiei Prefectului, precum si cu şefii unităţilor din Ministerul 
Afacerilor Interne, ori cu instituţiile publice şi organismele din afara sistemului Ministerului 
Afacerilor Interne, potrivit competenţelor legale 

(2) In aplicarea prevederilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor, directorul executiv emite 
dispozitii. 

(3) Directorul executiv coordonează şi controlează activitatea serviciilor şi compartimentelor 
din subordine, execută sau dispune măsuri de control, sprijin şi îndrumare a activităţii specifice a 
SPCLEP conform normelor legale în materie. 

(4) În exercitarea atribuţiilor conferite, directorul executiv face propuneri de avansare în funcţie 
a personalului din subordine. 

(5) Directorul executiv are acces la informaţiile clasificate, numeşte funcţionarul de securitate 
la nivelul unităţii şi aduce la cunoştinţa instituţiilor cu atribuţii de coordonare şi control în domeniul 
informaţiilor clasificate orice indiciu din care pot rezulta premise de insecuritate pentru astfel de 
informaţii. 

(6) Directorul executiv răspunde pentru stabilirea, punerea în practică şi îmbunătăţirea politicii 
în domeniul calităţii şi a obiectivelor cu privire la calitate şi urmăreşte punerea în aplicare a 
procedurilor de proces a managementului calităţii la nivelul Direcţiei.  

(7) Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al Direcţiei 
(8) In condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice, directorul executiv poate delega atribuţii 

din competenţa sa personalului din subordine. 
(9) In absenţa directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercită de către şeful de serviciu 

desemnat. 
 
Art.15 Directorul executiv raspunde in faţa consiliului judetean de intreaga activitate pe care o 
desfăşoară, potrivit prevederilor fişei postului. 
 
Art.16 Conducerea structurilor direcţiei este exercitată de şefii acestora, iar in lipsa lor de către o 
persoană desemnată. 
 
Art.17 (1) Şefii structurilor componente direcţiei răspund de intreaga activitate pe care o 
desfăşoara, in faţa directorului executiv. 



 
(2) Şefii structurilor direcţiei conduc activitatea pe liniile lor de competenţă şi reprezintă direcţia 

in relaţii cu celelalte structuri ale consiliului judeţean, ale Instituţiei Prefectului, ale unităţilor 
Ministerului Afacerilor Interne şi autorităţi sau instituţii din afara ministerului, conform delegarii şi 
dispoziţiilor primite. 
 
 

CAPITOLUL V 
ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE DE 

EVIDENŢĂ A PERSOANELOR HUNEDOARA 
 

Sectiunea I 
SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI GHIŞEU UNIC 

Art. 18 Serviciul evidenţa persoanelor şi ghişeu unic are următoarele atributii principale: 
 

- coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale 
privind eliberarea actelor de identitate; a cărţilor de alegător, precum şi  a altor documente in sistem 
de ghişeu unic; 

 
- coordonează organizarea, funcţionarea, conservarea şi exploatarea evidenţelor manuale 

detinute de serviciile publice comunitare locale, in conformitate cu prevederile legale, ordinele şi 
instructiunile care reglementează acest domeniu; 

 
- monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate desfasurată de către serviciile 

comunitare locale, in scopul identificării cauzelor sau condiţiilor care pot favoriza on determine 
eliberarea actelor de identitate, ca urmare a declinarii unei identitati false, pentru prevenirea acestor 
situatii; 

- primeşte şi solutionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate formulate de 
cetaţenii aflaţi in situatii deosebite; 

 
- verifică calitatea datelor furnizate Registrului naţional de evidenta a persoanelor de catre 

serviciile publice comunitare locale; 
- colaborează cu autoriţăţi ale administraţiei publice locale, cu atributii pe linia intocmirii şi 

eliberării documentelor de identitate, mişcării populatiei şi evidenţei acesteia; 
 
- comunică date referitoare la persoane fizice, solicitate de instituţiile cu atributii in 

domeniul aparării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, justitie, administraţii financiare, agenţi 
economici, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice, in temeiul legii; 

 
- efectuează verificarile operative solicitate de personalul Ministerul Afacerilor Interne cu 

privire la persoanele care nu au acte de identitate asupra lor şi au fost reţinute sau arestate, suspecte 
sau prinse in flagrant, victime ale unor accidente sau infractiuni, readmise etc.;  

 
- asigură soluţionarea, în termenul legal, a petiţiilor cetăţenilor, inclusiv a celor referitoare la 

activitatea şi comportamentul personalului direcţiei; 
 
- ţine legatura cu şefii serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, 

pentru cunoaşterea nemijlocită a stadiului şi modului de realizare a sarcinilor şi atribuţiilor ce le 
revin; 



 
- pe baza concluziilor rezultate din activitatea structurilor locale, formulează propuneri pentru 

îmbunătăţirea activităţii, completarea şi modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori 
restrângerea unor sfere de activitate; 

 
- asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii, in scopul realizării operative şi de calitate 

a atribuţiilor de serviciu; 
 
- oferă informaţii de specialitate în cadrul programului de relaţii cu publicul; 
 
- centralizează şi intocmeşte situaţiile statistice, precum şi sintezele ce conţin activităţile 

desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, de catre serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor; 

 
- asigură protectia datelor şi informatiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerilor 

de informaţii clasificate; 
 
- desemnează un reprezentant pentru a participa la concursurile pentru încadrarea 

posturilor vacante din specialitatea evidenţă persoanelor; 
 
- asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului din documentele rezultate din 

activitatea de profil; 
 
- coordonează şi controlează metodologic activitatea de eliberare a carţilor de identitate şi de 

alegator de catre serviciile publice comunitare locale 
- primeşte cererile şi documentele necesare, preia imaginile cetăţenilor, actualizează baza de 

date cu informaţiile referitoare la persoană, genereaza lotul de producţie, actualizează baza de 
date cu raportul de producţie şi cu data înmânării, eliberează acte de identitate şi cărţi de 
alegător pentru rezolvarea unor situaţii deosebite, pentru testarea şi cunoaşterea aplicaţiilor ori 
urmărirea modului de funcţionare a tehnicii din dotare; 

- formulează propuneri pentru modernizarea aplicaţiilor informatice, precum şi pentru 
reducerea intervalului de limp necesar eliberarii actelor de identitate, în scopul diminuarii 
birocraţiei şi al optimizării relaţiei cu publicul; 

 
- asigură masurile necesare conservării şi exploatării evidenţelor mauale, deţinute de serviciile 

publice comunitare locale, in conformitate cu prevederile legale, ordinele şi instrucţiunile care 
reglementează acest domeniu; 

 
- soluţionează cererile cetăţenilor prin care sunt solicitate informaţii de interes public, precum şi 

petiţiile sau reclamaţiile înregistrate la nivel judeţean; 
 
- monitorizează calitatea informaţiilor cu care este actualizat Registrul naţional de evidenţă a 

persoanelor şi formulează propuneri in vederea optimizării aplicaţiilor informatice; 
 
- colaborează cu structurile subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române ori cu alte 

structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru realizarea atribuţiilor comune; 
 
- centralizează şi transmite Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date, situaţiile statistice şi rapoartele de analiză, intocmite lunar şi trimestrial de catre serviciile 



publice comunitare locale, referitoare la principalele activităti desfăşurate in domeniul eliberarii 
actelor de identitate; 

 
- asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al 

calităţii în propria activitate şi respectă cerinţele ISO 9001 precum şi procedurile aplicabile activităţii pe 
care o desfăşoară. 

 
- coordonează şi controlează metodologic activitatea de primire a cererilor şi de eliberare a 

documentelor, în cadrul ghişeului unic, de către serviciile publice comunitare locale; 
 
- verifică condiţiile in care s-au eliberat acte de identitate, ca urmare a declinării unei 

identităţi false ori modalităţile de contrafacere a actelor de indetitate şi propune măsuri in domeniul 
prevenirii acestor situaţii; 

 
- colaborează cu structurile subordonate Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date, ale Directiei Generale de Paşapoarte, ale Directiei Regim Permise 
de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, pentru realizarea sarcinilor commune, precum şi în 
scopul optimizării activităţii specifice; 

 
- asigură soluţionarea petiţiilor pe probleme specifice şi urmăreşte rezolvarea acestora in 

termenul legal; 
 
- organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor pe probleme 

specifice; 
 
- formulează propuneri pentru îmbunătăţirea activitatii, completarea şi modificarea 

metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate; 
 
- asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului din documentele rezultate din 

activitatea de profil; 
 
- asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al 

calităţii în propria activitate şi respectă cerinţele ISO 9001 precum şi procedurile aplicabile activităţii pe 
care o desfăşoară. 

 
 

Secţiunea II 
SERVICIUL STARE CIVILA 

 
Art.19 Serviciul stare civilă are urmatoarele atribuţii principale: 
 

- indrumă şi controlează, conform Metodologiei nr.1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor 
Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, intreaga activitate de stare civila din 
judeţ; 

 
- urmăreste modul de rezolvare a deficienţelor consemnate in procesul - verbal având ca 

finalitate îndreptarea erorilor din cuprinsul actelor de stare civilă; 
 
- efectuează controale tematice, precum şi verificari periodice privind gestiunea certificatelor de 



stare civilă; 
 
 - verifică modul de intocmire de către serviciile publice comunitare locale, a dosarelor de 

transcriere a certificatelor de stare civila întocmite in strainatate şi emite avizul prealabil transcrierii 
acestora în registrele de stare civilă române; 

 
- verifică documentele depuse în vederea rectificărilor de acte de stare civilă, analizează 

temeinicia acestora şi emite avizul prealabil efectuării acestor rectificări; 
 
- intocmeşte situaţiile statistice periodice, precum şi analizele semestriale privind volumul 

activitatii de stare civila din cadrul judeţului, pe care le înainteaza DEPABD; 
 
- asigură prezenţa unui reprezentant la predarea - primirea gestiunii de stare civilă, la 

schimbarea din funcţie a ofiţerilor de stare civila sau când, din diferite motive, ofiţerul de stare civilă 
trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile; 

 
- intocmeşte şi expediază intreaga corespondenţă de stare civila; 
 
-intocmeşte referate cu concluziile rezultate în urma verificărilor şi investigatiilor efectuate in 

dosarele de schimbare a numelului pe cale administrativă şi face propuneri motivate de aprobare sau 
respingere a cererii; 

 
- avizează cererile de reconstituire şi intocmire ulterioară a actelor de stare civilă: 
 

-colaborează cu serviciile de poliţie juridiciară şi criminalistică pentru clarificarea situaţiei 
persoanelor cu identitate necunoscuta; 

 
- organizează instruirea ofiţerilor de stare civilă de pe raza de competenţă pentru perfecţionarea 

pregătirii profesionale, pentru clarificarea tuturor problemelor ridicate cu ocazia dezbaterii 
principalelor prevederi ale actelor normative care reglementeaza regimul actelor şi faptelor de stare 
civilă; 

- desemnează un reprezentant care să participe la concursurile pentru încadrarea personalului 
de specialitate in domeniul stării civile din primării; 

 
     - asigura colaborarea şi schimbul permanent de informaţii în scopul realizării operative şi de calitate a 
atribuţiilor de serviciu; 
 
    - ofera informaţii de specialitate, in cadrul programului de relatii cu publicul; 
 
    - centralizează şi intocmeşte situaţiile statistice, precum şi sintezele ce conţin activităţile desfăşurate 
lunar, trimestrial şi anual de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor; 
 

- asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii de 
informaţii clasificate; 

 
- asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului din documentele rezultate din 

activitatea de profit; 
 



- îndeplineşte şi alte atributii prevăzute de lege sau încredinţate de conducerea direcţiei; 
 
- îndrumă şi controleaza, în baza graficului aprobat de preşedintele Consiliului judeţean şi de 

secretarul judetului, activitatea de înregistrare a actelor şi faptelor de stare civilă, precum şi modul 
de soluţionare a lucrărilor de stare civilă intocmite, inclusiv gestiunea certificatelor de stare 
civila;  

 
- întocmeşte şi transmite, lunar şi trimestrial, situaţiile privind principalii indicatori ai 

activitaţii de stare civila (punerea in legalitate a etnicilor romi, şi a minorilor asistati in unităţile de 
protecţie socială); 

 
- informează Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date cu privire 

la dispariţia unor documente de stare civilă cu regim special "in alb" şi participă la verificările şi 
cercetările ce se efectuează in cazul dispariţiei acestora; 

 
- acordă asistenţă la solutionarea speţelor de stare civilă atipice, sesizate de serviciile 

comunitare locale sau ofiţerii de stare civilă; 
 

 - efectuează controale la serviciile publice locale pe linia asigurării securităţii documentelor de 
stare civilă cu regim special, în vederea prevenirii cazurilor de dispariţie a unor registre sau certificate 
de stare civila, in alb; 

 
- urmăreşte punerea în legalitate, cu certificate de naştere, a persoanelor internate în unităţile 

sanitare şi de protecţie socială şi centralizează periodic rezultatele obtinute; 
 
- colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică şi cu maternităţile pentru prevenirea 

cazurilor de internare a gravidelor a caror identitate nu este stabilita sau in cazul in care se constată 
acest lucru pentru stabilirea cu operativitate a identităţii acestora; 

- primeşte şi distribuie în teritoriu listele de coduri numerice precalculate (CNP) şi 
controlează modul de atribuire şi înscriere a codurilor in actele de stare civilă; 

 
- primeşte, actualizează, păstrează şi gestionează registrele de stare civila, exemplarul II, de la 

serviciile comunitare locale, asigurând securitatea şi conservarea acestor documente; 
 

- primeşte comunicari de menţiuni de la serviciile comunitare locale, precum şi de la Direcţia 
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date pe care le inregistrează în 
registratura proprie, curentă şi specială; 

 
- înscrie pe marginea actelor de stare civilă exemplarul II din arhiva proprie, menţiunile 

privind modificările survenite în statutul civil al persoanelor, comunicările find clasate în 
vederea arhivarii; 

 
- identifică actele de stare civilă vizate, intocmeşte şi eliberează extrase pentru uzul 

organelor de stat; 
 
- asigură, în condiţiile legii, reconstituirea prin copiere a registrelor de stare 

civilă pierdute sau distruse parţial ori total, certificând exactitatea datelor inscrise; 
 

- asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al 



calităţii în propria activitate şi respectă cerinţele ISO 9001 precum şi procedurile aplicabile activităţii pe 
care o desfăşoară. 

 
Secţiunea III  

SERVICIUL JURIDIC, ECONOMIC, RESURSE UMANE ŞI RELAŢII PUBLICE 

Art. 20 Componenta juridică a serviciului juridic, economic resurse umane şi relaţii publice are 
urmatoarele atributii principale: 

- participă la întocmirea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea direcţiei; 
 
- urmareşte eficienţa aplicării reglementarilor legale în activitatea de profil şi face propuneri 

pentru perfecţionarea lor, în vederea adaptării continue a legislaţiei în vigoare la relaţiile sociale 
specifice domeniului de activitate; 

 
- avizează, pentru legalitate, actele administrative cu caracter individual emise de directorul 

executiv al direcţiei, potrivit competenţei, precum şi orice alte acte care pot angaja răspunderea 
patrimonială a direcţiei; 

 
- asigură reprezentarea şi susţinerea intereselor direcţiei în procesele de contencios-

administrativ sau de solutionare a plângerilor în materie contravenţională, sens în care prezintă 
directorului executiv întampinări, note, concluzii, precum şi cereri pentru exercitarea căilor de atac, 
asigurând, potrivit legii, motivarea lor tematică; 

 
- avizează, potrivit legii, proiectele contractelor, precum şi a altor acte încheiate de direcţie, 

care angajează răspunderea juridică a acesteia; 
 
- urmăreşte şi analizează modul de soluţionare şi respectarea termenelor legale de rezolvare a 

petiţiilor adresate directiei, privind aspecte care fac obiectul activităţii acesteia; 
 
 - asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului din documentele rezultate din 
activitatea de profil; 

Art. 21 Componenta relaţii publice a serviciului juridic, economic resurse umane şi relaţii publice are 
urmatoarele atributii principale: 
 

- asigură accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu sau la cerere, în 
condiţiile legii; 

 
- primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa solicitărilor formulate în scris pentru furnizarea 

informaţiilor de interes public, eliberând solicitantului o confirmare scrisă conţinand data şi numărul de 
înregistrare al cererii; 

 
- soluţionează, în termenele legale, scrisorile şi adresele prin care se solicită informatii de 

interes public produse şi/sau gestionate de direcţie; 
- organizează şi asigură primirea, înregistrarea, repartizarea lucrărilor, potrivit profilelor de 

muncă, destinate direcţiei, precum şi expedierea şi transportul corespondenţei, conform 
reglementarilor in vigoare; 

 



- centralizează raportările structurilor locale pentru realizarea analizelor şi sintezelor trimestriale 
şi anuale, privind activităţile realizate de direcţie în domeniul accesului liber la informaţiile de interes 
public, privind modul de soluţionare a petiţiilor sau a reclamaţiilor cetăţenilor, precum şi referitor la 
activităţile efectuate pe linia prelucrării datelor cu caracter personal; 

- asigură organizarea şi funcţionarea corespunzătoare a punctului de informare-documentare, 
rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de interes public; 

- furnizează mass-mediei, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte 
activitatea direcţiei. 

 
- asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului din documentele rezultate din 

activitatea de profil; 
 
- asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al 

calităţii în propria activitate şi respectă cerinţele ISO 9001 precum şi procedurile aplicabile activităţii pe 
care o desfăşoară. 

 

Art. 22  Componenta resurse umane, a serviciului juridic, economic resurse umane şi relaţii publice are 
urmatoarele atributii principale: 

- coordonează şi asigură acfivităţile privind recrutarea, selecţia, formarea, încadrarea, pregatirea 
continuă, evaluarea, promovarea în carieră, motivarea, recompensarea, sancţionarea, precum şi 
evidenta şi prelucrarea automată a datelor referitoare la personalul contractual şi functionarii publici 
din structurile direcţiei; 

 
- îndeplineşte activităţi de verificare a sesizărilor şi reclamaţiilor privind conduita personalului 

direcţiei; 
 
- asigură organizarea de concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante de personal 

contractual şi funcţtionari publici din cadrul direcţiei; 
 
- întocmeşte şi gestionează documentele de personal (dosarele de personal, fişele posturilor 

etc) şi emite documentele de legitimare pentru personalul contractual şi funcţionarii publici din 
cadrul direcţiei; 

 
- eliberează, la cererea persoanelor şi instituţiilor, adeverinţe şi alte documente prin care se 

atestă anumite situaţii ce rezultă din evidenţele pe care le deţine; 
 
- asigură, potrivit reglementărilor în vigoare, acordarea concediilor de odihnă, de studii, fare 

plată, etc.; 
 
- primeşte şi păstrează declaraţiile de avere şi de interese, contractele de asigurări de sănătate 

pentru personalul contractual şi pentru funcţionarii publici; 
 
- asigură respectarea legalitătii cu privire la acordarea drepturilor de personal, potrivit legii 

(gradaţii, sporuri, indemnizaţii de conducere, alte drepturi de personal); 
 
- ţine evidenţa politiştilor detaşati la serviciile publice comunitare locale de pe raza judeţului şi 

informează Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date cu privire la 
modificarile intervenite in situaţia acestorar ori de câte ori este nevoie: 



 
-asigură, împreună  cu celelalte structuri ale direcţiei, proiectarea şi coordonarea aplicării 

politicilor şi strategiilor de formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale şi propune măsuri de 
optimizare a proceselor şi activităţilor specifice, în scopul îndeplinirii standardelor de performanţă; 

 
- asigură aplicarea reglementărilor legale in vigoare cu privire la activitatea de pregatire 

continuă şi reconversia profesională, identifică nevoile de pregatire, pe categorii de personal, în 
concordanţă cu strategia de utilizare a resurselor umane şi stabileşte priorităţile in domeniu; 

 
- întocmeşte anual proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice pe care îl înaintează 

consiliului judeţean; 
 
- întocmeşte raportul anual privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici; 
 
- asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al direcţiei din documentele rezultate din 

activitatea de profil; 
 

Art. 23  Componenta financiar - contabilă, a serviciului juridic, economic resurse umane şi relaţii publice 
are urmatoarele atributii principale: 

 
- ţine evidenţa ştampilelor şi sigiliilor din dotare şi verifică modul de folosire a acestora; 
 
- asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile, în conformitate cu 

dispoziţiile legale; 
 
- urmăreşte periodic realizarea în bune condiţii a indicatorilor financiari aprobaţi prin 

bugetul de venituri şi cheltuieli al drecţiei, precum şi respectarea disciplinei financiare; 
 

      - asigură întocmirea documentelor de planificare financiară, potrivit metodologiei în vigoare, în 
colaborare cu şefii serviciilor şi compartimentelor din cadrul direcţiei, urmărind utilizarea eficientă a 
mijloacelor financiare puse la dispoziţie; 
 

- asigura plata integrală şi la timp a drepturilor baneşti ale personalului şi dispune sau 
propune măsuri, potrivit legii, pentru soluţionarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la 
calcularea şi plata acestora; 

 
- urmareşte vărsarea, la termen în cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie venituri 

bugetare ori obligaţii către alte persoane fizice şi juridice; 
 
- face propuneri de modificari de alocaţii bugetare, pe care le înaintează consiliului 

judetean; 
 
- organizează contabilitatea cheltuielilor finanţate din mijloacele bugetare şi fonduri cu destinatie 

specială, prin care se asigura evidenţa plăţilor de casă, cât şi a cheltuielilor efective pe structura 
clasificaţiei bugetare; 

 
- organizează la compartimentele logistice şi tehnice, evidenţa prevederilor bugetare aprobate, 

a deschiderilor de credite şi a plăţilor, potrivit normelor tehnice în vigoare; 



 
- răspunde de folosirea eficientă a sumelor primite de la buget şi a priorităţilor de finanţare, de 

ţinerea la zi a evidenţelor contabile şi a indicatorilor programului de cheltuieli aprobate, precum şi de 
prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare şi a altor purtători de 
informatii; 

 
- stabileşte, pe baza indicatorilor prevăzuţi, necesarul de tehnică, investiţii, reparaţii, cheltuieli 

materiale şi servicii pentru întretinere, întocmind în acest sens proiectele programelor logistice ate 
direcţiei; 

 
- analizează şi avizează documentaţia aferentă cu ocazia organizării licitaţiilor, perfectării unor 

contracte sau lansării unor comenzi, prin care se angajează patrimoniul direcţiei, cu respectarea 
dispoziţiilor legale in vigoare: 

- intocmeşte documentaţia privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, 
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale ale direcţiei, 
indurmă şi controlează modul de punere în aplicare a acestora; 

 
- dispune efectuarea inventarierii la termenele stabilite şi în conformitate cu dispoziţiile legale, 

răspunde de întocmirea documentelor privind scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată, 
valorificarea sau casarea bunurilor materiale din dotare; 

 
- indeplinşte sarcinile ce îi revin pentru păstrarea integrităţii patrimoniului şi recuperarea 

operativă a prejudiciilor cauzate instituţiei şi a altor debite; 
 
- asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, precum şi 

gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special, în conformitate cu dispoziţiile legale; 
 
- aduce la cunoştinţa personalului, în parţile ce-I privesc, dispoziţiile actelor normative din 

domeniul activităţii financiar-contabile; 
 
- asigură îndeplinirea sarcinilor din competenţa sa cu privire la exercitarea controlului 

financiar preventiv şi a celui ierarhic operativ-curent; 
 
- efectuează operaţiile de încasări şi plăţi în conformitate cu dispoziţiile legale; 
 
- îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege şi alte acte normative referitoare la 

activitatea financiar-contabilă; 
 
- asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al direcţiei, din documentele rezultate din 

activitatea de profil. 
 

- asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al 
calităţii în propria activitate şi respectă cerinţele ISO 9001 precum şi procedurile aplicabile activităţii pe 
care o desfăşoară. 

 
 
 
 
 



Secţiunea IV 
COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ 

 
Art. 24 Compartimentul informatică are următoarele atributii principale: 
 
- verifică calitatea prelucrării informative a datelor, efectuate de serviciile locale, precum şi privind 
respectarea termenelor în care sunt preluate comunicările de stare civilă; 

- furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare ale persoanelor fizice către autorităţile 
şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi catre cetăţeni, în cazul in 
care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic; 

 
- desfăşoară activităţi de studii şi documentare tehnică (informatică), în scopul 

cunoaşterii celor mai noi tehnologii în domeniul informatic şi a posibilităţilor de implementare a acestora 
in cadrul sistemului informatic propriu; 

 
- colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune 

ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea asigurării utilizarii datelor în conformitate cu prevederile 
legale; 

- asigură tehnoredactarea, i n  format electronic, a situaţiilor statistice, analizelor periodice 
întocmite de structurile serviciului; 

 
- asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi propune măsuri de prevenire a scurgerii 

de informaţii clasificate secret de serviciu; 
 
- execută activităţi pentru întreţinerea preventivă a echipamentelor din dotare; 
 
- asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului din documentele rezultate din 

activitatea de profil; 
 
- asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al 

calităţii în propria activitate şi respectă cerinţele ISO 9001 precum şi procedurile aplicabile activităţii pe 
care o desfăşoară. 

 
Sectiunea VI 

COMPARTIMENUL ADMINISTRATIV 
 

Art.25 Compartimentul administrativ are urmatoarele atribuţii principale: 
 

- gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii, sens în care: 
- întocmeşte anual, pentru toate serviciile locale, necesarul de registre şi de certificate de stare 

civilă, precum şi de cerneală specială, hârtia şi folia necesare producerii cărţilor de identitate şi a 
celor de alegător, pentru anul următor, pe care îl comunică Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date; 

 
- în baza solicitărilor şi a planificării, ridică de la DEPBAD registrele, certificatele de stare civilă, 

cerneala specială, precum şi materialele necesare producerii cărţilor de identitate şi a celor de 
alegător, pe care le distribuie apoi la serviciile teritoriale sau la delegaţii de stare civila din judet, 
asigurând întocmirea formalităţiior necesare pentru ridicarea, distribuirea şi descăracarea gestiunii 
acestora; 



  - organizează şi asigură desfăşurarea, în bune condiţii, a activităţilor de primire, depozitare, 
conservare, întreţinere, eliberare şi folosire a tehnicii şi bunurilor din dotare şi ia masuri pentru 
gospodarirea judicioasa a bunurilor materiale din înzestrare, creşterea eficienţei utilizării acestora şi 
înlaturarea oricarei forme de risipă; 

 
  - asigură evidenţa de cadastru şi ia măsuri pentru completarea tuturor datelor referitoare 

la imobilele folosite; 
 
  - asigură păstrarea şi conservarea patrimoniului imobiliar al direcţiei prin menţinerea durabilităţii, 

funcţionalităţii şi siguranţei in exploatare a construcţiilor; 
 
  - asigură menţinerea curăţeniei şi ordinii în cladirea şi celelalte suprafeţe aflate în administrarea 

direcţiei; 
 
  - întocmeşte necesarul de echipament (inclusiv de protecţie) pentru personalul direcţiei şi 

răspunde de distribuirea acestuia; 
 
  - coordonează, îndruma şi controlează încadrarea în prevederile legale a modului de 

folosire a mijloacelor de transport din dotare, încadrarea conducătorilor auto şi a personalului 
care conduce mijloacele auto din înzestrare, în normele alocate, precum şi efectuarea instruirii 
periodice; 

 
         - organizează şi asigură controlul privind respectarea normelor pe linie de protecţie a muncii şi a 

prevenirii şi stingerii incendiilor; 
 
         - asigură întocmirea formalităţilor necesare privind acceptarea unor donaţii şi sponsorizari 
pentru a fi înaintate consiliului judeţean, în vederea obţinerii avizelor speciale; 

 
- asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al direcţiei, din documentele rezultate din 

activitatea de profil; 
 
- inregistrează şi ţine evidenţa registrelor şi materialelor cu regim special, precum şi a altor 

documente privind organizarea direcţiei; 
 
- organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ, 

în conformitate cu dispoziţiile legale în materie; 
 
- pregeteşte şi predă depozitului de arhivă, pe bază de inventar, dosarele create anual; 
 
- asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al 

calităţii în propria activitate şi respectă cerinţele ISO 9001 precum şi procedurile aplicabile activităţii pe 
care o desfăşoară. 

 
CAPITOLUL VI 

DISPOZITII FINALE 

Art.26  (1) Atribuţiile directorului executiv, ale functionarilor publici de conducere şi de execuţie, ale 
personalului contractual se vor prevedea in fişele posturilor.  

 (2) În raport cu modificările intervenite în structura sau activitatea direcţiei, fişele 



posturilor se vor reactualiza, cu aprobarea directorului executiv. 
 
(3) Pe baza prezentului regulament, şefii serviciilor întocmesc fişele posturilor pentru toate 

functiile din respectiva structură. 
 

Art.27 Personalul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Hunedoara este obligat să 
cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament. 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 173/2013 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

pentru personalul Bibliotecii Județene "Ovid Densușianu" Hunedoara-Deva  
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean ; 
 Văzând adresa nr.6670/2013 a Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În baza dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1 Aprobă  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru personalul Bibliotecii 

Județene ”Ovid Densușianu”  Hunedoara-Deva, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta. 
 Art.2  Cu data prezentei, Hotărârea nr.102/2010 a Consiliului Judeţean Hunedoara se abrogă. 
 Art.3  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul financiar contabil, resurse 
umane din cadrul Bibliotecii Județene ”Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva şi va fi comunicată celor 
interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
                         PREŞEDINTE,                                        
                     Mircea Ioan Moloţ                                                     CONTRASEMNEAZĂ : 
                                                                               SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                                  Daniel Dan 
 
 
 
 
Deva, la 27.08.2013 



ANEXA NR. 
La Hotărârea nr.173/2013 

a  Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 
BIBLIOTECII JUDEŢENE „OVID DENSUSIANU” HUNEDOARA – DEVA 

 
 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art.1 

(1) Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva are sediul în municipiul Deva, 
strada 1 Decembrie 1918, nr. 26.  

(2) Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva este o instituţie de cultură, cu 
personalitate juridică, înfiinţată în 1951 în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1542/1951. 

 
Art.2 

(1) Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, parte integrantă a sistemului 
informaţional, naţional, cu rol de importanţă strategică în cadrul societăţii informaţiei, este 
bibliotecă publică cu personalitate juridică, cu profil enciclopedic, în slujba comunităţii locale şi 
judeţene şi permite accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de date şi alte surse de informaţii. 

(2) Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva asigură egalitatea accesului la 
informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării 
personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă 
politică, religie ori naţionalitate. 

Art.3 
(1) Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva funcţionează în subordinea 

Consiliului Judeţean Hunedoara. 
(2) Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva este finanţată din bugetul local al 

judeţului Hunedoara, iar fondurile de finanţare se nominalizează distinct de către ordonatorul 
principal de credite. Consiliul Judeţean Hunedoara controlează şi asigură condiţii optime de 
păstrare a colecţiilor şi de acces la acestea.  

Art.4 
(1) Funcţionând în municipiul reşedinţă de judeţ, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” 

Hunedoara – Deva îndeplineşte şi rol de bibliotecă municipală. 
(2) Consiliul Local al Municipiului Deva poate finanţa programe culturale, achiziţii de documente, 

lucrări de investiţii şi poate susţine cheltuieli materiale pentru Biblioteca Judeţeană „Ovid 
Densusianu” Hunedoara – Deva. 

Art.5 
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva poate fi finanţată şi de alte 
persoane juridice de drept public sau privat, precum şi persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări 
sau alte surse legale de venituri.  

Art.6 
(1) Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva poate oferi, în condiţiile legii, cu 

avizul Consiliului Judeţean Hunedoara, servicii către utilizatori persoane fizice sau juridice, pe 
bază de tarife stabilite anual. 

(2) Serviciile pe bază de tarife constau în: activităţi bibliografice şi documentare complexe, copiere 
şi multiplicare de documente (indiferent de tipul de suport), împrumut interbibliotecar etc. 



Art.7  Fondurile extrabugetare se utilizează pentru dezvoltarea colecţiilor de documente sau 
modernizarea serviciilor de bibliotecă, iar disponibilul financiar provenit din aceste surse şi existent la 
sfârşitul anului se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie. 
Art.8    Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva poate fi desfiinţată în cazul 
încetării activităţii autorităţilor care au înfiinţat-o sau au  finanţat-o şi numai în condiţiile preluării 
patrimoniului de către o altă bibliotecă de drept public, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
 

 
CAPITOLUL II. ATRIBUŢII ŞI ACTIVITĂŢI SPECIFICE 

 
Art.9    Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, în calitate de instituţie publică 

de cultură, parte integrantă din sistemul informaţional naţional, îndeplineşte, corespunzător 
nivelului de organizare, a resurselor alocate şi cerinţelor comunităţii locale şi judeţene, 
următoarele atribuţii:  
a) colecţionează toate categoriile de documente necesare organizării activităţii de informare, 

documentare şi lectură la nivelul comunităţii judeţene;  
b) organizează depozitul legal local de documente, primind, gratuit, câte un exemplar din 

cărţile, publicaţiile seriale şi alte tipuri de documente realizate pe teritoriul judeţului 
Hunedoara; 

c) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului Hunedoara, prin acţiuni 
specifice de îndrumare şi evaluare, prin proiecte, programe şi activităţi culturale, precum şi 
acţiuni de îndrumare profesională; 

d) asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice şi a legislaţiei în domeniu şi 
coordonarea aplicării strategiilor şi programelor de automatizare a activităţilor şi serviciilor 
acestor biblioteci; elaborează, editează şi conservă bibliografia locală curentă şi 
retrospectivă; organizează centrul de informare comunitară pentru a răspunde nevoilor 
complexe de cunoaştere ale membrilor comunităţii locale; 

e) cooperează cu autorităţile publice locale, cu instituţiile responsabile, potrivit legii şi cu 
organismele neguvernamentale în realizarea obiectivelor educaţiei permanente; 

f) elaborează norme privitoare la funcţionarea bibliotecilor publice din municipiile, oraşele şi 
comunele din judeţul Hunedoara, precum şi pentru organizarea de filiale specializate pentru 
copii, tineri şi adulţi, cu respectarea normelor metodologice emise de Biblioteca Naţională a 
României; organizează şi dezvoltă filiale în comunităţile româneşti de peste hotare, cu 
aprobarea Consiliului Judeţean Hunedoara; colecţiile de documente specifice şi dotările 
materiale destinate filialelor se constituie din transferuri din patrimoniul propriu sau achiziţii 
special realizate din surse bugetare, din sponsorizări şi donaţii de la persoane fizice sau 
juridice; 

g) achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, întocmeşte cataloage şi alte instrumente 
de informare asupra colecţiilor şi îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare; 

h) oferă servicii de lectură şi documentare pentru populaţie prin secţiile de împrumut la 
domiciliu, sălile de lectură, filiale sau puncte de informare şi împrumut;  

i) efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, studii şi cercetări în domeniu biblioteconomiei, 
ştiinţelor informării şi al sociologiei istoriei, organizează reuniuni ştiinţifice de profil, 
redactează şi editează produse culturale necesare membrilor comunităţii. 

Art.10 
  Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor ce revin, potrivit nivelului de organizare, 
potenţialului de dezvoltare a serviciilor specifice, cerinţelor utilizatorilor activi şi potenţiali, precum şi 
în baza programelor de dezvoltare pe termen mediu şi lung, Biblioteca Judeţeană „Ovid 
Densusianu” Hunedoara – Deva desfăşoară următoarele activităţi: 



a) completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” 
Hunedoara – Deva prin: achiziţii, donaţii şi prin alte surse legale; 

b) întocmirea evidenţei globale şi individuale a colecţiilor în sistem informatizat, cu respectarea 
standardelor bibliografice de constituire a acestora în unităţi de înregistrare; 

c) prelucrarea biblioteconomică, conform normelor standardizate de catalogare, clasificare şi 
indexare pentru toate documentele intrate în bibliotecă, în sistem informatizat; 

d) elaborarea bibliografiei locale prin identificarea, selectarea şi stocarea informaţiilor din 
documente aparţinând Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, 
documente aparţinând altor instituţii similare şi din alte surse autorizate; 

e) oferirea de informaţii bibliografice şi întocmirea, la cererea utilizatorilor sau potrivit 
domeniilor de interes şi temelor de cercetare stabilite la nivelul bibliotecii, a unor liste 
bibliografice, bibliografii tematice, buletine informative etc.; 

f) operaţiuni de împrumut a documentelor de bibliotecă pentru studiu, informare şi lectură la 
domiciliu sau în săli de lectură, cu respectarea regimului de circulaţie a documentelor; 

g) asigurarea satisfacerii unor interese de studiu şi informare prin practicarea, la cerere, a 
împrumutului interbibliotecar;  

h) efectuarea operaţiunilor de avizare a restanţierilor, recuperare fizică sau valorică a 
documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori, în conformitate cu prevederile legislaţiei 
în vigoare; 

i) întocmirea rapoartelor statistice cu privire la activitatea bibliotecii (evidenţa utilizatorilor, 
frecvenţa acestora, documente difuzate etc.); 

j) organizarea activităţii de formare şi informare ale utilizatorilor, prin cultivarea deprinderilor 
de muncă intelectuală, prin promovarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii; 

k) organizarea acţiunilor de animaţie culturală şi de comunicare a colecţiilor sub formă de 
expoziţii, dezbateri, întâlniri cu autori, simpozioane etc., în scopul dinamizării interesului 
public faţă de informare şi lectură precum şi pentru dezvoltarea ofertei culturale locale; 

l) iniţierea unor acţiuni de sondare a interesului pentru studiu, lectură, informare şi 
documentare a utilizatorilor activi şi potenţiali, precum şi a altor activităţi de marketing sau 
de promovare a colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă; 

m) verificarea şi eliminarea, periodic, din colecţiile bibliotecii, a documentelor uzate fizic, moral 
sau ştiinţific, cu excepţia documentelor de patrimoniu conform prevederilor legale; 

n) iniţierea unor proiecte, programe, parteneriate şi forme de cooperare cu biblioteci sau 
instituţii din ţară şi străinătate, pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, formarea continuă 
a personalului şi atragerea unor surse de finanţare; 

o) efectuarea activităţilor de igienizare a spaţiilor de bibliotecă şi de asigurare a condiţiilor 
microclimatice de conservare a colecţiilor, precum şi a condiţiilor de protecţie şi pază a 
întregului patrimoniu; 

p) asigurarea asistenţei de specialitate pentru bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale 
din judeţ, constând în coordonarea activităţii curente, completarea colecţiilor, aplicarea 
normelor iblioteconomice şi de strategie culturală prin:  

- asigurarea de asistenţă metodologică în teritoriu; 
- organizarea unor consfătuiri, schimburi de experienţă, dezbateri; 
- efectuarea unor studii, cercetări, analize referitoare la stadiul de lectură, la cerinţele de carte şi 

de informare ale populaţiei din mediul rural; 
- organizarea pregătirii profesionale a bibliotecarilor din judeţ. 

q) redactează şi editează produse culturale (cărţi, reviste etc.). 
Art.11  
În cadrul raporturilor civile, comerciale şi administrative, Biblioteca Judeţeană „Ovid 
Densusianu” Hunedoara – Deva are drepturile şi obligaţiile ce le exercită în calitate de persoană 



juridică şi ca parte în raporturile contractuale de natură civilă, comercială sau administrativă, 
conform legislaţiei în vigoare. 

 
 

CAPITOLUL III.  PATRIMONIUL BIBLIOTECII 
Art.12 

(1) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, organizate şi dezvoltate 
permanent prin achiziţii, donaţii şi alte surse, sunt formate din cărţi, publicaţii seriale, 
manuscrise, microformate, documente cartografice, documente de muzică tipărite (partituri), 
documente audiovizuale (discuri, benzi magnetice, casete audio şi video, CD-uri), documente 
grafice (gravuri, picturi, reproduceri artă plastică), documente electronice (CD-uri, DVD-uri, e-
book-uri), documente fotografice, documente arhivistice, alte categorii de documente, indiferent 
de suportul material. 

(2) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva pot cuprinde şi alte 
documente, nespecifice bibliotecilor, istoriceşte constituite în colecţii sau provenite din donaţii. 

(3) Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva poate deţine şi unele documente 
din categoria celor care fac parte din fondul arhivistic naţional, dacă acestea provin din colecţiile 
tradiţionale ale bibliotecii respective, ori din donaţii, precum şi în cazul achiziţionărilor ca 
documente absolut necesare bibliotecii, în condiţiile legii. 
Art.13  
În funcţie de vechimea, raritatea, unicitatea şi valoarea culturală, documentele aflate în colecţiile 
Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva au, în condiţiile legii, statut de bunuri 
culturale comune sau de bunuri culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil. 
Art.14 

(1) Documentele din categoria bunurilor culturale comune nu sunt mijloace fixe şi au regim de 
obiecte de inventar. 

(2) Colecţiile de documente care au statut de bunuri culturale comune sunt constituite, în funcţie de 
accesul utilizatorilor, tipul de documente, organizarea colecţiilor şi circulaţia documentelor, în 
colecţii destinate împrumutului la domiciliu şi colecţii destinate consultării în sălile de lectură, de 
informare şi documentare. 
Art.15 

(1) Documentele din categoria bunurilor culturale de patrimoniu sunt mijloace fixe, sunt constituite 
în colecţii speciale sau în regim de depozit legal şi sunt evidenţiate şi gestionate în conformitate 
cu prevederile legale. 

(2) Bunurile culturale de patrimoniu sunt destinate conservării şi valorificării prin studii şi cercetări, 
iar consultarea lor se face numai în spaţii special amenajate şi cu aprobarea conducerii 
instituţiei. 
Art.16  Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva colecţionează şi conservă 

lucrări de interes local şi de referinţă de tipul celor stipulate în Legea nr. 111/1995 – republicată, 
privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice 
şi audio-vizuale locale. 

Art.17 
(1) Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva se constituie şi se dezvoltă 

prin transfer, donaţii, legate şi sponsorizări, precum şi prin achiziţionarea unor servicii culturale 
de bibliotecă, respectiv achiziţionarea de documente specifice, publicaţii, cărţi vechi şi din 
producţie editorială curentă indiferent de valoarea lor şi de suportul pe care au fost înregistrate 
sau fixate, cu respectarea principiilor utilizării eficiente a fondurilor publice, a transparenţei şi a 
tratamentului egal, în condiţiile legii. 

(2) Creşterea anuală a colecţiilor din bibliotecile publice trebuie să fie de minimum 50 de 



documente specifice la 1.000 de locuitori. 
(3) Colecţia Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva trebuie să asigure cel puţin 

un document specific pe cap de locuitor. 
Art.18  

(1) Evidenţa globală şi evidenţa individuală a documentelor de bibliotecă se efectuează în sistem 
informatizat, conform normelor biblioteconomice, obligatorii pentru bibliotecile publice. 

(2) Evidenţa preliminară pentru publicaţii seriale, până la constituirea lor în unităţi de evidenţă, se 
efectuează în sistem tradiţional, pe fişe tipizate. 
Art.19  

(1) Intrarea sau ieşirea documentelor din evidenţele bibliotecii se face numai pe baza unui act 
însoţitor: factură şi specificaţie, proces-verbal de donaţie, chitanţă/notă de comandă pentru 
abonamente, act de transfer, proces-verbal de casare, act de imputaţie, chitanţă de achitare etc. 

(2) Pentru documentele primite în bibliotecă fără act însoţitor de provenienţă este obligatorie 
întocmirea unui proces-verbal de intrare cu borderou în anexă. 

(3) Recepţia cantitativ-valorică a documentelor intrate în bibliotecă se face, indiferent de 
modalitatea procurării sau primirii acestora, în maximum 24 de ore. 

(4) Dacă la recepţia documentelor primite se constată lipsuri, exemplare deteriorate ori alte 
neconcordanţe în raport cu actele însoţitoare, se întocmeşte un proces-verbal ce este înaintat 
furnizorului/expeditorului, împreună cu documentele deteriorate sau găsite în plus, pentru 
remedierea situaţiei constatate. 

(5) În cazul agenţilor economici care nu asigură abonamentele în ritmul stabilit, aceştia vor fi 
sesizaţi operativ pentru recuperarea documentelor; în caz contrar, răspunderea pentru lipsurile 
constatate ulterior revine personalului gestionar. 
Art.20 

(1) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria „publicaţii” este volumul de bibliotecă, prin 
care se înţelege fiecare exemplar de publicaţie, carte, indiferent de numărul de pagini sau 
publicaţie serială cu minimum 48 de pagini, ce primeşte un număr de inventar. 

(2) În vederea înregistrării în evidenţe şi a unei bune conservări, publicaţiile seriale, îndeosebi 
cotidienele, se constituie în volume de bibliotecă, prin legarea mai multor numere la un loc, de 
regulă lunar, trimestrial sau anual. 

(3) Unitatea de evidenţă a documentelor din categoria non-publicaţii, înregistrate pe suport 
magnetic ori de altă natură, este constituită de unitatea-suport: disc, bandă magnetică, CD, 
casetă, microfilm etc. 
Art.21 

(1) Evidenţa globală şi individuală în sistem informatizat se efectuează cu respectarea tuturor 
elementelor de structură şi de identificare prevăzute de Registrul de Mişcare a Fondurilor şi 
Registrul Inventar. 

(2) Modificările intervenite în evidenţa individuală realizată în sistem informatizat, inclusiv ieşirile din 
evidenţă, se operează similar celor în sistem tradiţional. 
Art.22 

(1) Toate documentele intrate în patrimoniul bibliotecii se marchează cu ştampila acesteia, care se 
aplică pe pagina de titlu, verso; pe ultima pagină imprimată, la sfârşitul textului; pe o pagină de 
interior, la alegere, dar întotdeauna aceeaşi; pe filele şi anexele cu hărţi, scheme, tabele, 
ilustraţii şi reproduceri detaşabile şi/sau numerotate. 

(2) Numărul din Registrul Inventar este şi numărul unic de identificare al fiecărui volum de bibliotecă 
şi se înscrie pe acesta în spaţiul ştampilei speciale şi prin aplicarea etichetei inscripţionate cu 
cod de bare, care reprezintă numărul de inventar al cărţii. 
Art.23 

(1) În vederea asigurării accesului utilizatorilor la informaţiile conţinute în documente, Biblioteca 



Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva realizează prelucrarea biblioteconomică, 
conform normelor standardizate de catalogare, clasificare şi indexare a tuturor categoriilor de 
documente intrate în bibliotecă în sistem informatizat. 

(2) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale de patrimoniu sunt constituite şi 
conservate în colecţii speciale ori în Depozit Local Legal şi sunt păstrate în depozite sau 
încăperi speciale, potrivit particularităţilor de conservare, tipului de suport material sau al altor 
criterii adoptate. 
Art.24 
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva dezvoltă, în sistem informatizat, 
catalogul electronic al documentelor existente în colecţiile sale, informaţiile putând fiind 
accesate din interiorul instituţiei (secţii, filiale) sau la distanţă (on-line). 

 Art.25 
(1) Documentele bibliotecii se constituie în gestiuni, la nivelul secţiilor sau filialelor în care acestea 

sunt încredinţate temporar, organizate, conservate şi utilizate în relaţia cu publicul. 
(2) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune destinate împrumutului la 

domiciliu se păstrează în secţii şi filiale unde sunt ordonate potrivit cotei sistematico-alfabetice 
şi/sau tematic; în funcţie de posibilităţi se asigură expunerea colecţiilor în acces liber la raft. 

(3) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale comune şi destinate consultării în sălile de 
lectură, de audiţii şi vizionare se păstrează în depozite sau încăperi speciale, unde sunt 
conservate şi ordonate potrivit cotei sistematico-alfabetice şi/sau tematic. 

(4) Colecţiile de documente cu statut de bunuri culturale de patrimoniu sunt constituite şi 
conservate în Colecţii speciale şi în Depozit Legal Local şi se păstrează în depozite sau încăperi 
speciale, potrivit particularităţilor de conservare, tipului de suport material sau altor criterii. 
Art.26 

(1) Bibliotecarii nu sunt obligaţi să constituie garanţii gestionare, dar răspund patrimonial pentru 
lipsurile din inventar care depăşesc procentul de pierdere naturală potrivit legii. 

(2) Bibliotecarii din gestiunile în care este permis accesul liber al utilizatorilor la documente 
beneficiază, în condiţiile Legii bibliotecilor 334/2002, republicată, completată şi modificată, de un 
coeficient anual de 0,3% scădere din totalul fondului inventariat, reprezentând pierdere naturală 
datorată unor cauze care nu puteau fi înlăturate ori unor pagube provocate de riscul minimal al 
serviciului. 
Art.27 

  Documentele din categoria bunurilor culturale comune uzate fizic sau moral pot fi eliminate din 
colecţiile bibliotecii în condiţiile legii, la minimum 6 luni de la achiziţie, la propunerea şefului de 
serviciu şi după verificarea stării lor de către comisia de casare. 
Art.28  
Colecţiile Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva se inventariază la 
intervalele prevăzute de Legea bibliotecilor nr. 334/2002 republicată, de către o comisie numită 
prin decizie scrisă a managerului.  

 Art.29 
(1) Documentele, bunuri culturale comune lipsă din gestiune, se recuperează fizic, prin înlocuirea 

lor prin documente identice, sau valoric, prin achitarea valorii de inventar a acestora, actualizată 
prin aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori 
preţul astfel calculat; sancţiunile se stabilesc şi se fac publice la începutul anului de către 
conducerea bibliotecii. 

(2) Documentele, bunuri culturale de patrimoniu, lipsă din gestiune, se recuperează cu prioritate 
fizic sau dacă acest lucru nu este posibil, se recuperează valoric, la preţul pieţei la care se 
adaugă o penalizare de minimum 10% din cost pe baza hotărârii Comisiei Naţionale a 
Bibliotecilor. 



(3) În caz de predare/preluare a gestiunii fondului de documente specifice, precum şi în caz de forţă 
majoră, se procedează la verificarea integrală a inventarului; modificarea parţială a echipei 
gestionare se operează prin integrarea în gestiune în condiţiile legii. 

(4) În caz de forţă majoră, incendii, calamităţi naturale, precum şi mutări succesive, sedii şi locuri de 
depozitare improprii, conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidenţă a documentelor 
deteriorate sau distruse. 

 
 

CAPITOLUL IV  
PERSONALUL BIBLIOTECII JUDEŢENE „OVID DENSUSIANU” HUNEDOARA – DEVA 

 
	

Art.30  
(1) Personalul Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva se compune din:  

a) personal de specialitate; 
b) personal administrativ; 
c) personal de întreţinere. 

(2) În categoria personal de specialitate sunt incluse următoarele funcţii: bibliotecar, inginer de 
sistem, operator, analist programator,mânuitor şi alte funcţii de profil. 

(3) Statul de funcţii şi Organigrama Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva 
se aprobă prin hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara. 

Art.31 
(1) Angajarea personalului de specialitate din Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara 

– Deva se realizează prin concurs organizat de conducerea bibliotecii potrivit legii. 
(2) Angajarea şi promovarea personalului de specialitate din bibliotecile publice de drept public, 

fără personalitate juridică se realizează prin concurs, organizat de autoritatea tutelară, cu 
participarea reprezentantului Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva. 

(3) Recrutarea personalului Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva se face, cu 
prioritate, prin selecţia de specialişti cu studii superioare, studii de scurtă durată, studii 
postliceale sau studii medii. 

(4) Pot fi angajaţi ca bibliotecari/bibliografi şi absolvenţi ai altor instituţii de învăţământ, cu alt profil, 
cu obligaţia de a urma, într-o perioadă de până la maximum 2 ani, una din formele de pregătire 
profesională prevăzută de lege. 

(5) Recrutarea personalului de specialitate pentru celelalte funcţii prevăzute la art. 30 alin. (2) din 
prezentul regulament se face prin selecţia de specialişti atestaţi prin diplome sau certificate de 
studii corespunzătoare cerinţelor fiecărui post în condiţiile legii. 

(6) Angajarea personalului administrativ sau de întreţinere stabilit prin organigramă se realizează în 
conformitate cu prevederile legale. 
Art.32  
Atribuţiile şi competenţele personalului bibliotecii se stabilesc de către manager, la propunerea 
şefilor de serviciu, în conformitate cu programele şi activităţile anuale şi cu proiectele pe termen 
lung sau scurt şi se consemnează în fişa postului. 

 Art.33 
Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi destituirea personalului din bibliotecă se 
realizează în conformitate cu prevederile legale. 
Art.34 
Nomenclatorul de funcţii şi criteriile de normare a resurselor umane, personalul de conducere, 
specialitate, administrativ-întreţinere şi muncitori pentru Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” 



Hunedoara – Deva se stabileşte prin raportare la populaţia judeţului Hunedoara respectând 
prevederile legale. 

 Art.35 
(1) Formarea profesională a personalului se va face în conformitate  cu prevederile legale. 
(2) Conducerea instituţiei poate organiza cursuri de formare profesională cu asociaţii 

profesionale de profil, firme acreditate care oferă cursuri ce acoperă varietatea specializărilor 
dintr-o bibliotecă. 

 
 

CAPITOLUL V 
STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA  

BIBLIOTECII JUDEŢENE „OVID DENSUSIANU” HUNEDOARA – DEVA 
 

Art.36 
(1) Conducerea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva este asigurată de 

către manager. 
(2) Funcţia de manager se ocupă prin concurs de management, organizat de Consiliul Judeţean 

Hunedoara. 
(3) Numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a managerului se realizează, în 

condiţiile legii, de către Consiliul Judeţean Hunedoara. 
Art.37 

(1) Managerul are, în principal, următoarele atribuţii: 
a) organizează, coordonează, planifică, evaluează întreaga activitate a instituţiei; 
b) reprezintă Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva în relaţii cu alte 

organisme, instituţii, persoane fizice sau juridice; 
c) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei; 
d) asigură respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de 

credite; 
e) propune Consiliului Judeţean modificarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu”  
Hunedoara – Deva;  

f) elaborează şi aplică strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii 
performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei; 

g) coordonează elaborarea lucrărilor de specialitate; 
h) colaborează permanent cu mass-media, în vederea creării unei imagini cât mai fidele a 

bibliotecii şi a rolului ei în viaţa comunităţii; 
i) adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli a 

instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extra-bugetare, în 
condiţiile reglementărilor legale în vigoare; 

j) dispune numirea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului salariat, 
cu respectarea dispoziţiilor legale; 

k) stabileşte atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat; 
l) asigură respectarea prevederilor Codului Muncii, a Legii 477/2004 privind Codul de conduită 

a personalului contractual din autoritatea şi instituţiile publice şi încheie contracte individuale 
de muncă pe durată nedeterminată sau determinată cu salariaţii instituţiei; 

m) negociază încheierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de instituţie şi urmăreşte 
respectarea acestuia; 

n) urmăreşte modul de aplicare şi respectare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Bibliotecii Judeţene; 



o) răspunde de acordarea drepturilor salariale ale personalului, de fundamentarea cheltuielilor 
de personal; 

p) prezintă Consiliului Judeţean situaţia economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a 
obiectivelor propuse prin proiecte şi programe; 

q) asigură condiţiile de respectare a normelor  privind sănătatea şi securitatea în muncă, de 
pază împotriva incendiilor, organizând instruirea personalului, potrivit specificului locului de 
muncă; 

r) realizează legături cu diverse instituţii din judeţ şi din ţară. 
(2) În executarea atribuţiilor sale, managerul emite decizii. Acestea devin executorii după ce sunt 

aduse la cunoştinţa celor interesaţi. 
(3) Managerul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, încredinţate de Consiliul Judeţean 

Hunedoara şi prevăzute în Normele Metodologice de specialitate şi în Contractul de 
Management.  
Art.38  
Managerul poate delega o persoană care să-i îndeplinească atribuţiile în limita deciziei emise, în 
cazul în care acesta lipseşte. 

 Art.39 
(1) În cadrul bibliotecii funcţionează Consiliul de Administraţie, care are rol consultativ. 
(2) Consiliul de Administraţie este condus de managerul  bibliotecii şi este format din 5 membri: 

managerul Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, Şeful Serviciului Relaţii 
cu Publicul, Şeful Serviciului Completare, Evidenţă, Catalogarea Colecţiilor şi Informare; Şeful 
Serviciului Financiar - Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Întreţinere; un reprezentant al 
Consiliului Judeţean Hunedoara, desemnat de acesta. 

(3) Funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie este îndeplinită de manager, care 
prezidează şedinţele; în lipsa sa, managerul poate delega o altă persoană care poate prezida 
şedinţa/şedinţele. 

(4) Consiliul de Administraţie se întruneşte, ori de câte ori este necesar, la convocarea 
preşedintelui său sau, după caz, a delegatului acestuia; ordinea de zi este comunicată, în scris, 
membrilor Consiliului de Administraţie, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării şedinţei. 

(5) În funcţie de conţinutul problemelor supuse dezbaterii, la şedinţele Consiliului de Administraţie 
pot fi invitaţi şi alţi salariaţi, implicaţi în activităţile respective, cu statut de invitaţi. 

(6) Dezbaterile se consemnează într-un proces-verbal semnat de persoana care a prezidat şedinţa, 
de persoana care l-a întocmit şi de ceilalţi membri. 
Art.40 
Managerul bibliotecii sau delegatul acestuia consultă Consiliul de Administraţie în următoarele 
cazuri: 
a) evaluarea periodică a activităţii pe baza de rapoarte de activitate anuale şi, după caz, 

trimestriale; 
b) planificarea activităţii bibliotecii prin programe anuale sau, după caz, trimestriale; 
c) stabilirea strategiei de dezvoltare a bibliotecii în ceea ce priveşte activitatea de specialitate 

şi cea administrativă, dinamica resurselor umane, precum şi formarea şi pregătirea 
profesională a angajaţilor pe bază de programe cu susţinere financiară din bugetul propriu; 

d) întocmirea propunerilor privind alocaţiile bugetare solicitate de la ordonatorul principal de 
credite, respectiv Consiliul Judeţean, pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii; 

e) utilizarea surselor suplimentare de venituri, în vederea dezvoltării serviciilor de bibliotecă,  
în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

f) stabilirea măsurilor de pază, securitate şi protecţie contra incendiilor, precum şi orice alte 
măsuri de protejare a angajaţilor, publicului cititor şi a tuturor bunurilor bibliotecii, conform 
legii. 



	
Art.41  
(1) În cadrul  Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, funcţionează Consiliul 

Ştiinţific cu rol consultativ, format din 5 membrii, (bibliotecari, specialişti în domeniul 
informatizării, etc.), numiţi prin decizia managerului; 

(2) Consiliul Ştiinţific analizează şi propune managerului: 
a) politica de modernizare a serviciilor, de dezvoltare a colecţiilor; 
b) temele de cercetare ştiinţifică; 
c) activitatea  culturală a bibliotecii, inclusiv agenda acţiunilor cultural educative. 

(3) Consiliul Ştiinţific se întruneşte semestrial, de regulă în lunile iunie şi decembrie, sau ori de 
câte ori este nevoie, în sesiuni ordinare. Convocarea se face de către preşedinte, cu cel 
puţin 5 zile înainte de data întrunirii; 

(4) Pentru adoptarea materialelor supuse dezbaterii este necesar acordul a cel puţin jumătate 
plus 1 din numărul membrilor; 

(5) Discuţiile purtate în cadrul unei sesiuni se consemnează într-un proces verbal care se 
semnează de către preşedinte şi secretar, cel din urmă fiind şi cel care îl întocmeşte; 

(6) Materialele adoptate, împreună cu o copie după procesul verbal se înaintează către 
manager  în cel mult 3 zile lucrătoare de la data sesiunii. 

Art.42  
  În sprijinul activităţii de specialitate şi administrative a instituţiei, în Biblioteca Judeţeană „Ovid 

Densusianu” Hunedoara – Deva funcţionează comisii de lucru, numite prin decizie a 
managerului, după cum urmează: 

a) comisia de achiziţii a documentelor specifice bibliotecii; 
b) comisia de casare a documentelor specifice bibliotecii; 
c) comisia de achiziţie şi recepţia obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe; 
d) comisia de casare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe. 

Art.43 
Atribuţiile comisiilor sunt obligatorii pentru toţi membri, constituind sarcini de serviciu care se 
înscriu în fişele de post şi programe de activitate, fiind supuse evaluării anuale. 

 Art.44 
Activitatea comisiilor se analizează de către manager, care în cazul unor rezultate 
necorespunzătoare ia măsurile ce se impun conform legii. 
Art.45  
Managerul răspunde de organizarea şi funcţionarea bibliotecii publice, pe baza Organigramei, 
Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Judeţene „Ovid 
Densusianu” Hunedoara – Deva, elaborate în condiţiile legii şi avizate de autoritatea tutelară, 
Consiliul Judeţean Hunedoara.  
Art.46  
Conform Organigramei, serviciile din cadrul Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu Hunedoara-

Deva sunt: 
1. Serviciul Relaţii cu Publicul;  
2. Serviciul Completare, Evidenţă, Catalogarea Colecţiilor şi Informare; 
3. Serviciul Financiar – Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Întreţinere; 
4. Compartimentul Metodic; 
5. Compartimentul  IT. 

Art.47  
(1) Serviciul Relaţii cu Publicul  este subordonat managerului Bibliotecii Judeţene „Ovid 

Densusianu”  Hunedoara –Deva, colaborează cu celelalte servicii/compartimente la 
îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor bibliotecii şi este condus de un şef de serviciu.  



(2) Şeful Serviciului Relaţii cu Publicul are principalele atribuţii: 
a) conduce operaţional serviciul aflat în subordine, conform legislaţiei şi normelor 

interne specifice în vigoare; 
b) stabileşte prin fişa postului atribuţiile şi competenţele personalului din subordine, 

condiţiile de exercitare a acestora şi răspunderile ce revin fiecăruia în postul său, 
conform legislaţiei în vigoare; 

c) urmăreşte repartizarea echilibrată a sarcinilor personalului din birouri şi utilizarea 
integrală a timpului de lucru; 

d) se implică în realizarea proiectelor şi programelor culturale derulate de Biblioteca 
Judeţeană; 

e) trimestrial şi anual raportează situaţia statistică a bibliotecii; 
f) trimestrial întocmeşte planul de activităţi al serviciului; 
g) se preocupă de asigurarea unui climat favorabil activităţilor pe care le coordonează; 
h) întocmeşte aprecierea anuală a personalului din subordine; 
i) face parte din Consiliul de Administraţie. 

(3) Atribuţiile specifice Şefului Serviciului Relaţii cu Publicul vor fi precizate detaliat în fişa 
postului. 

Art.48 Serviciul Relaţii cu Publicul este format din: 
A. Secţia de împrumut; 
B. Sala de lectură; 
C. Secţia de împrumut carte pentru copii; 
D. Secţia de artă şi carte franceză; 
E. Filiala nr. 1; 
F. Filiala nr. 2;  
G. Filiala nr. 3; 
H. Filiala nr. 4; 
I. Biblionet. 

Art.49  
 Secţiile şi filialele din cadrul Serviciului Relaţii cu Publicul au următoarele atribuţii 

specifice:  
a) operaţiuni de împrumut a documentelor de bibliotecă pentru studiu, informare şi lectură 

la domiciliu sau în săli de lectură, cu respectarea regimului de circulaţie a documentelor; 
b) asigurarea satisfacerii unor interese de studiu şi informare prin practicarea, la cerere, a 

împrumutului interbibliotecar;  
c) efectuarea operaţiunilor de avizare a restanţierilor, recuperare fizică sau valorică a 

documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare (înştiinţări de restituire, procese-verbale) 

d) întocmirea rapoartelor statistice cu privire la activitatea bibliotecii (evidenţa utilizatorilor, 
frecvenţa acestora, documente difuzate etc.); 

e) organizarea activităţii de formare şi informare ale utilizatorilor, prin cultivarea 
deprinderilor de muncă intelectuală, prin promovarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii; 

f) organizarea acţiunilor de animaţie culturală şi de comunicare a colecţiilor sub formă de 
expoziţii, dezbateri, întâlniri cu autori, simpozioane etc., în scopul dinamizării interesului 
public faţă de informare şi lectură precum şi pentru dezvoltarea ofertei culturale locale; 

g) verificarea şi eliminarea, periodic, din colecţiile bibliotecii, a documentelor uzate fizic şi 
moral, cu excepţia documentelor de patrimoniu conform prevederilor legale; 

h) identificarea lacunelor din colecţiile bibliotecii şi urmărirea completării lor; 
i) efectuează periodic, conform legislaţiei în vigoare, verificarea gestionară a colecţiilor; 
j) analizează indicele de lectură şi de atragere la lectură şi propune măsuri de optimizare a 



lor; 
k) ţine evidenţa primară şi individuală a documentelor de bibliotecă (pe fiecare gestiune în 

parte); 
l) ţine evidenţa actelor însoţitoare a documentelor din gestiune; 
m) oferă informaţii bibliografice minimale sau îndrumă utilizatorii spre Compartimentul 

Informare bibliografică; 
n) asigură organizarea colecţiilor conform normelor biblioteconomice; 
o) urmăreşte normele de conservare a colecţiilor şi propune măsuri de îmbunătăţire a lor; 
p) acordă ajutor de specialitate utilizatorilor centrului Biblionet; 

Art.50 
(1) Serviciul Completare, Evidenţă, Catalogarea Colecţiilor şi Informare este subordonat 

managerului Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu”  Hunedoara –Deva, colaborează cu 
celelalte servicii/compartimente la îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor bibliotecii şi este condus de 
un şef de serviciu. 

(2) Şeful Serviciului  Completare, Evidenţă, Catalogarea Colecţiilor şi Informare are principalele 
atribuţii: 
a) conduce operaţional serviciul aflat în subordine, conform legislaţiei şi normelor interne 

specifice în vigoare; 
b) stabileşte prin fişa postului atribuţiile şi competenţele personalului din subordine, condiţiile 

de exercitare a acestora şi răspunderile ce revin fiecăruia în postul său, conform legislaţiei 
în vigoare; 

c) organizează activitatea serviciului şi urmăreşte îndeplinirea ritmică a sarcinilor revenite, ia 
măsuri pentru creşterea eficienţei şi calităţii muncii din serviciu; 

d) împreună cu fiecare compartiment realizează programe proprii privind perfecţionarea 
activităţii de completare a colecţiilor, a sistemelor de cataloage, informatizarea acestora; 

e) întocmeşte planul anual şi trimestrial al serviciului, iar după aprobare ia măsuri de realizare 
a lui; 

f) urmăreşte repartizarea echilibrată a sarcinilor personalului din birouri şi utilizarea integrală a 
timpului de lucru; 

g) urmăreşte permanent structura şi redactarea cataloagelor bibliotecii luând măsuri pentru 
menţinerea lor în mod corespunzător; 

h) întocmeşte aprecierea anuală a personalului din subordine; 
i) urmăreşte realizarea corectă a creşterii retrospective, curente şi de perspectivă a colecţiilor 

bibliotecii. 
j) urmăreşte prelucrarea corectă a unităţilor de bibliotecă;  
k) se preocupă de asigurarea unui climat favorabil activităţilor pe care le coordonează; 
l) face parte din Consiliul de Administraţie. 

(3) Atribuţiile specifice Şefului Serviciului Completare, Evidenţă, Catalogarea Colecţiilor şi Informare 
vor fi precizate detaliat în fişa postului. 
Art.51 Atribuţiile Serviciului Completare, Evidenţă, Catalogarea Colecţiilor şi Informare sunt: 
A. Compartimentul Completare, Evidenţă are următoarele atribuţii specifice: 
a) realizează recepţia documentelor intrate în bibliotecă; 
b) urmăreşte intrarea publicaţiilor comandate şi a ofertelor acceptate şi asigură exactitatea 

actelor însoţitoare şi integritatea publicaţiilor; 
c) inventariază, barcodează şi repartizează către secţii şi filiale exemplarele din stoc; 
d) stabileşte cota documentelor achiziţionate de bibliotecă şi aplică semnul de proprietate 

pentru fiecare document; 
e) generează şi editează procesele-verbale de predare-primire pentru secţii şi filiale; 
f) generează şi editează specificaţiile pentru donaţii (atunci când acestea lipsesc); 



g) concepe şi realizează politica creşterii retrospective, curente şi de perspectivă a colecţiilor 
bibliotecii; 

h) selectează din sursele de informare (edituri, librării, comerţ stradal,  site-uri, link-uri de pe 
internet etc.) titlurile de interes şi face confruntarea cu cataloagele bibliotecii; 

i) gestionează documentele intrate până la predarea lor pe secţii, întocmind evidenţa primară 
şi individuală pentru acestea, urmărind evidenţierea în Registrul de Mişcare a Fondurilor şi 
Registrul Inventar;  

j) se ocupă cu scăderea numerelor de inventar pe bază de proces-verbal din Registrele de 
Inventar; 

k) modificarea repartizărilor pe secţii (transfer) pe bază de proces-verbal în Registrele de 
Inventar; 

l) depistează lacunele din colecţiile existente, menţinând permanent legătura cu secţiile 
bibliotecii şi urmărind completarea acestora prin achiziţii de la anticariat, Rezerva Naţională; 

m) analizează indicele de înzestrare şi circulaţie, structura tematică a colecţiilor şi propune 
măsuri de optimizare a lor; 

n) se ocupă de selectarea cărţilor din donaţii; 
o) organizează acţiuni de animaţie culturală. 
B. Compartimentul Catalogarea Colecţiilor are următoarele atribuţii specifice: 

a) analizează documentele din punct de vedere al conţinutului lor ideatic, stabilind 
domeniile cunoaşterii cărora le aparţin; 

b) execută operaţiile specifice de clasificare zecimală a documentelor; indexează conţinutul 
documentelor şi stabileşte vedetele de subiect; 

c) realizează şi completează în sistem informatizat descrierea bibliografică a documentelor 
conform normelor ISBD (Internaţional Standard Bibliographic Description); 

d) generează fişe matcă pentru catalogul alfabetic de serviciu tradiţional; 
e) introduce în baza de date documentele nou intrate; 
f) completează înregistrările din modulul de circulaţie pe baza fişelor catalogului alfabetic 

pe titluri; 
g) se ocupă de realizarea modificărilor care intervin în Clasificarea Zecimală Universală; 
h) verifică datele din baza de date; 
i) verifică corectitudinea repartizărilor pe secţii şi a preţurilor în vederea generării  

Registrului Inventar şi a proceselor-verbale; 
j) colaborează la stabilirea obiectivelor operaţionale anuale; 
k) urmăreşte realizarea indicatorilor propuşi în programele de activitate anuale prin 

întocmirea situaţiilor statistice; 
l) corectează eventualele greşeli de clasificare, indexare, cotare observate în baza de date 

(catalogul electronic) a bibliotecii; 
m) generează fişe matcă pentru filiale şi Biblioteca Naţională a României; 
n) se ocupă de selectarea cărţilor din donaţii; 
o) organizează acţiuni de animaţie culturală. 

C. Compartimentul Informare bibliografică şi comunitară are următoarele atribuţii specifice: 
a) participă la elaborarea programului de tipărituri, iar după aprobare se îngrijeşte de 

realizarea lui; 
b) întocmeşte la cererea unor instituţii locale, organisme, societăţi, agenţi economici, 

persoane fizice, bibliografii din toate domeniile; 
c) realizează biobibliografii pentru valorificarea activităţii ştiinţifice şi culturale a 

personalităţilor hunedorene; 
d) redactează revista „Vox Libri”; 
e) realizează calendarul aniversărilor culturale hunedorene; 



f) participă la activităţi culturale, simpozioane şi sesiuni ştiinţifice; 
g) se ocupă de selectarea cărţilor din donaţii; 
h) realizează instrumente de valorificare şi comunicare a colecţiilor în sistem tradiţional 

şi informatizat pentru cei interesaţi de probleme de legislaţie, afaceri, economie de 
piaţă, de recalificare, loisir; 

i) realizează calendarul aniversărilor culturale anuale şi lunare; 
j) introduce articole şi vedete de subiect din presa culturală şi economică naţională în 

programul informatizat; 
k) execută operaţiile specifice de clasificare zecimală a documentelor; indexează 

conţinutul documentelor şi stabileşte vedetele de subiect pentru documentele care 
aparţin Depozitului Legal; 

l) împrumută cu regim de sală de lectură, pe bază de cerere, a documentelor 
aparţinând Depozitului Legal; 

m) realizează şi completează descrierea bibliografică a documentelor conform normelor 
pentru documentele de la Depozitul Legal; 

n) colaborează cu tipografiile din judeţ pentru actualizarea fondului de carte aparţinând 
Depozitului Legal; 

o) cercetează nevoile de cultură şi informare comunitară ale utilizatorilor; 
p) identifică şi foloseşte sursele de informare;  
q) realizează baza de date, completarea şi dezvoltarea ei permanentă în următoarele 

domenii: orientare şi reconversie profesională, educaţie şi învăţământ de toate 
gradele; plata taxelor şi impozitelor; mediu social, economic, politic, cultural local; 
petrecerea timpului liber şi programe ale Uniunii Europene; 

r) promovează informaţiile stocate în baza de date; 
s) realizează operaţiuni de înscriere a utilizatorilor; 
t) cercetează nevoile utilizatorilor şi a gradului de satisfacere a acestora pentru 

îmbunătăţirea serviciilor oferite şi pentru înfiinţarea serviciilor noi; 
u) elaborează  strategii eficiente de intrare a bibliotecii pe noi pieţe de utilizatori, 

neacoperite până în prezent; 
v) iniţiază activităţile promoţionale ale bibliotecii; 
w) concepe şi realizează materiale promoţionale; 
x) implică biblioteca în diverse activităţi culturale şi naţionale, în colaborare cu alte 

instituţii de profil şi cu autorităţile administrative; 
y) studiază oferta de programe şi proiecte şi identifică oportunităţile de implicare a 

bibliotecii; 
z) organizează acţiuni de animaţie culturală. 

(2)Serviciul Financiar - Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Întreţinere este subordonat 
managerului Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu”  Hunedoara –Deva, colaborează cu 
celelalte servicii/compartimente la îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor bibliotecii şi este condus de 
un şef de serviciu.  

(3) Şeful Serviciului Financiar - Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Întreţinere are principalele 
atribuţii: 

a) conduce operaţional serviciul aflat în subordine, conform legislaţiei şi normelor 
interne specifice în vigoare; 

b) stabileşte prin fişa postului atribuţiile şi competenţele personalului din subordine, 
condiţiile de exercitare a acestora şi răspunderile ce revin fiecăruia în postul său, 
conform legislaţiei în vigoare; 

c) angajează instituţia, prin semnătură, alături de ordonatorul de credite în operaţiuni 
patrimoniale; 



d) exercită prin viză de control financiar-preventiv propriu şi răspunde pentru realitatea, 
regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror documente le-a certificat, conform 
legislaţiei în vigoare; 

e) întocmeşte, verifică şi semnează dările de seamă anuale şi trimestriale; 
f) realizează situaţiile statistice solicitate de ordonatorul principal de credite; 
g) participă la realizarea şi îndeplinirea proiectelor de activitate din punct de vedere 

financiar; 
h) se preocupă de asigurarea unui climat favorabil activităţilor pe care le coordonează; 
i) face parte din Consiliul de Administraţie. 

(4) Atribuţiile specifice şefului Serviciului Financiar - Contabil, Resurse Umane, Administrativ, 
Întreţinere vor fi precizate detaliat în fişa postului. 
Art.52 
Atribuţiile Serviciului Financiar - Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Întreţinere: 
A. Compartimentul Financiar - Contabil, Resurse umane are următoarele atribuţii specifice: 

a. colaborează cu celelalte servicii/compartimente la îndeplinirea funcţiilor şi  atribuţiilor 
bibliotecii; 

b. participă  la realizarea activităţilor  de management financiar, conform legislaţiei în 
vigoare şi specificului bibliotecii; 

c. întocmeşte lucrările de achiziţii  publice ce urmează să se realizeze; 
d. întocmeşte evidenţa primară şi individuală a documentelor financiare, sesizând abaterile 

şi propunând soluţii pentru remedierea lor; 
e. întocmeşte şi monitorizează modul de utilizare a fondurilor băneşti, a documentelor de 

evidenţă cu regim special; 
f. întocmeşte documentele financiar-contabile aferente evidenţei primare a operaţiunilor 

zilnice: acte de casă şi bancă, recepţii, bonuri de consum etc; 
g. realizează activităţi de management ale resurselor umane (contracte de angajare, 

dosare de personal, evidenţe pontaj, salarii, evidenţă deplasări)  precum şi respectarea 
legalităţii şi disciplinei muncii în cadrul acesteia; 

h. asigură comunicarea dispoziţiilor interne şi a legislaţiei specifice în vigoare, de nivel  
general şi/ sau individual, în vederea ducerii lor la îndeplinire. 

B. Compartimentul Administrativ are următoarele atribuţii specifice: 
a. colaborează cu celelalte servicii/compartimente la îndeplinirea funcţiilor şi  atribuţiilor 

bibliotecii; 
b. organizează şi păstrează arhiva instituţiei; 
c. gestionează magazia de materiale; 
d. realizează aprovizionarea tehnico-materială, conform cerinţelor şi bugetului aprobat;  
e. asigură transportul în toate situaţiile, conform nevoilor instituţiei; 
f. întreţine tehnic autoturismul din dotarea instituţiei; 
g. întocmeşte documente primare specifice (foi parcurs). 

C. Compartimentul Întreţinere-deservire are următoarele atribuţii specifice: 
a) colaborează cu celelalte servicii/compartimente la îndeplinirea funcţiilor şi  atribuţiilor 

bibliotecii; 
b) se ocupă de lucrări de întreţinere tehnică şi igienizare ale spaţiilor bibliotecii. 

Art.53 
  Compartimentul Metodic este subordonat managerului Bibliotecii Judeţene „Ovid 

Densusianu” Hunedoara –Deva, colaborează cu celelalte servicii/compartimente la îndeplinirea 
funcţiilor şi atribuţiilor bibliotecii. 

 
 



 Art.54  
Compartimentul Metodic are următoarele atribuţii:  

a) se ocupă de îndrumare şi control metodic; 
b) îndrumă şi sprijină bibliotecile din judeţ în realizarea unor instrumente de informare; 
c) coordonează activităţi culturale ale bibliotecarilor din teritoriu; 
d) verifică şi centralizează statisticile trimestriale realizate de bibliotecile din teritoriu; 
e) informează  bibliotecile din judeţ despre apariţiile editoriale; 
f) facilitează legături între bibliotecile din judeţ cu edituri; 
g) realizează perfecţionarea profesională metodică a bibliotecarilor din judeţ. 

Art.55 
  Compartimentul IT este subordonat managerului Bibliotecii Judeţene „Ovid 

Densusianu” Hunedoara –Deva, colaborează cu celelalte servicii / compartimente la îndeplinirea 
funcţiilor şi atribuţiilor bibliotecii. 
Art.56  
Compartimentul IT are următoarele atribuţii: 
a) participă la întocmirea planului de cheltuieli ale instituţiei privind dotarea cu tehnică de 

calcul; 
b) asigură buna funcţionare a echipamentelor din dotare; 
c) urmăreşte implementarea programelor în toate compartimentele instituţiei şi asigură relaţii şi 

asistenţă tehnică necesare implementării programelor respective; 
d) asigură salvarea datelor, generări de date, devirusări; 
e) asigură buna funcţionare a reţelei; 
f) asigură întreţinerea şi actualizarea site –ului bibliotecii; 
g) întocmeşte rapoarte tehnice solicitate de conducerea instituţiei. 

 
 

CAPITOLUL VI  
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR 

 
	
Art.57 
(1) Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” 

Hunedoara – Deva se face în conformitate cu prezentul regulament şi cu prevederile referitoare 
la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe. 

(2) Utilizatorii au acces în bibliotecă după încheierea unui contract prin „Fişa contract de împrumut”  
în urma căreia se eliberează un „Permis de intrare”. 

(3) „Fişa contract de împrumut” constituie actul prin care utilizatorul îşi asumă răspunderile morale, 
materiale şi penale, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a 
documentelor de bibliotecă împrumutate ori consultate, precum şi ale celorlalte bunuri materiale 
din sălile bibliotecii şi are rol de titlu executoriu. 

Art.58 Biblioteca întocmeşte şi aduce la cunoştinţa utilizatorilor un Regulament pentru utilizatori 
(Anexa la prezentul regulament), care face parte integrantă din prezentul regulament, destinat 
relaţiilor cu aceştia, prin care comunică:  
a) serviciile oferite, tarifele percepute pentru anumite servicii ale bibliotecii şi orarul de 

funcţionare în relaţia directă cu publicul, pentru fiecare secţie în parte; 
b) condiţiile în care se eliberează sau vizează permisul de acces în bibliotecă; 
c) condiţiile în care se asigură accesul la colecţiile bibliotecii, precum şi la serviciile de 

bibliotecă; 
d) obligaţiile utilizatorilor privind păstrarea liniştii şi ordinii în bibliotecă; 



e) categoriile şi numărul maxim de documente ce pot fi împrumutate la domiciliu, precum şi 
termenele de împrumut şi de prelungire; 

f) sancţiunile ce se aplică utilizatorilor în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în 
Regulamentul pentru utilizatori; 

g) alte drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor. 
Art.59 Relaţiile bibliotecii cu utilizatorii fac parte integrantă din Regulamentul pentru utilizatori care 

trebuie adus la cunoştinţa acestora în momentul înscrierii lor la bibliotecă,  precum şi prin orice 
altă formă de publicitate din interiorul instituţiei. 

 
 

CAPITOLUL VII  
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 
Art.60 Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, dispune de autonomie 

administrativă şi profesională în raport cu Consiliul Judeţean Hunedoara, constând în : 
a) dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinţe politice, ideologice sau religioase; 
b) elaborarea programelor şi proiectelor culturale proprii în concordanţă cu strategiile naţionale 

şi internaţionale; 
c) stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării serviciilor de 

bibliotecă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
d) încheierea protocoalelor de colaborare cu alte biblioteci sau instituţii din ţară şi din 

străinătate; 
e) participarea la reuniunile naţionale/internaţionale de specialitate sau la consorţiile 

bibliotecare şi asociaţiile la care sunt membre, achitând cotizaţiile şi taxele aferente. 
Art.61 Pentru sprijinirea materială a unor activităţi şi proiecte de dezvoltare ale bibliotecilor, de 

participare a specialiştilor la programe culturale şi de formare continuă a personalului de 
specialitate, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva se poate asocia cu alte 
instituţii culturale şi poate crea fundaţii, asociaţii sau consorţii. 

Art.62 
(1) Consiliul Judeţean Hunedoara finanţează activitatea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” 

Hunedoara – Deva, potrivit standardelor de funcţionare stabilite în condiţiile Legii Bibliotecilor 
nr.334/2002 republicată şi în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 

(2) Pentru optimizarea activităţii de completare a colecţiilor, Biblioteca Judeţeană „Ovid 
Densusianu” Hunedoara – Deva va asigura gestionarea corespunzătoare a publicaţiilor, 
documentelor expediate de Ministerul Culturii şi Cultelor achiziţionate din fondurile destinate 
exclusiv achiziţiei de documente pentru bibliotecile publice. 

Art.63 
(1) Anual, conducerea bibliotecii întocmeşte raportul de evaluare a activităţii, care este prezentat 

Consiliului Judeţean Hunedoara. 
(2) Situaţiile statistice anuale se transmit de către Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” 

Hunedoara – Deva, Institutului Naţional de Statistică, potrivit prevederilor legale. 
Art.64 
(1) Schimbarea destinaţiei imobilelor în care funcţionează Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” 

Hunedoara – Deva se poate face numai în cazul asigurării unor sedii care respectă standardele 
optime de funcţionare, conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002,  republicată. 

(2) În situaţia prevăzută la aliniatul (1), autorităţile judeţene au obligaţia să asigure continuitatea 
neîntreruptă a activităţii bibliotecii. 

 
 



 
 

MANAGER, 
IOAN SEBASTIAN BARA 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA 
LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL BIBLIOTECII JUDEŢENE „OVID 

DENSUSIANU” HUNEDOARA-DEVA 
 
 

REGULAMENTUL PENTRU UTILIZATORI 
 

 
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1. Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu“ Hunedoara - Deva este o instituţie de cultură de drept 
public, cu personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara. 
Art.2. Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu“ Hunedoara – Deva, parte integrantă a sistemului 
informaţional naţional, asigură servicii de lectură şi informare a utilizatorilor, fără deosebire de religie, 
naţionalitate, vârstă, sex, apartenenţă politică, statut social. Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu“ 
Hunedoara - Deva contribuie esenţial la formarea culturii generale, la pregătirea profesională şi 
educarea permanentă, la furnizarea de informaţii de interes public comunitar şi general.  
Art. 3. Pot beneficia de serviciile Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu“ Hunedoara - Deva, după cum 
urmează: 
a) Cetăţeni cu domiciliul stabil în judeţul Hunedoara (sau cu viză de flotant la zi); 
b) Cetăţeni fără domiciliul stabil în judeţul Hunedoara, numai pentru sălile de lectură şi Centrul 
Biblionet. 
Art. 4. Accesul la serviciile bibliotecii se face în urma completării şi semnării Fişei Contract de 
Împrumut la data înscrierii la bibliotecă şi eliberării Permisului de Intrare. 
 
CAPITOLUL II – SERVICII OFERITE GRATUIT UTILIZATORILOR  
 
Art.5. Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu“ Hunedoara – Deva oferă gratuit următoarele servicii 
către public: 
a) Împrumutul la domiciliul utilizatorilor a documentelor de bibliotecă  prin secţiile de împrumut pentru 
adulţi şi copii; 
b) Consultarea documentelor de bibliotecă în sălile de lectură  special amenajate în acest scop; 
Documentele de bibliotecă pot fi: cărţi tipărite, cărţi electronice, publicaţii seriale, documente audio-
video, documente grafice etc. 
c) Asistenţă de specialitate pentru consultarea catalogului electronic; 
d) Informarea şi documentarea bibliografică pe baza colecţiilor proprii utilizând cataloagele şi 
bibliografiile existente în colecţiile bibliotecii; 
e) Întocmeşte la cererea utilizatorilor liste bibliografice, bibliografii tematice, prin intermediul Serviciului 
de Informare Bibliografică; 
f) Activităţi de animaţie culturală: lansări de carte, simpozioane şi colocvii, reuniuni culturale, 
concursuri, întâlniri cu personalităţi din diverse domenii etc. 
g) Accesul la Internet. 
 
CAPITOLUL III – ÎNSCRIEREA 
 
Art. 6. Folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în baza Fişei Contract de Împrumut 
(Anexă la prezentul regulament) ce se încheie la data înscrierii la bibliotecă. Semnarea Fişei Contract 
constituie actul juridic prin care utilizatorul îşi asumă răspunderile morale, materiale şi penale, după 



caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă 
împrumutate/consultate, precum şi folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă şi respectarea 
prezentului Regulament. 
a) În baza încheierii Fişei Contract se eliberează Permisul de Intrare, valabil 5 ani de la anul înscrierii. 
Permisul de Intrare este inscripţionat cu cod de bare, personal, netransmisibil şi se vizează anual;  
b) Pierderea Permisului de Intrare se anunţă bibliotecii. În cazul pierderii sau deteriorării Permisului de 
Intrare, utilizatorului i se va elibera un duplicat, în schimbul perceperii unei taxe; 
c) Încheierea Fişei Contract şi obţinerea Permisului de Intrare  se face pe baza actelor de identitate 
(buletin/carte de identitate) în funcţie de categoria de vârstă: 
 1. sub 14 ani, înscrierea se realizează de către părinţi/tutori în calitate de girant, cu prezentarea 
buletinului/cărţii de identitate a/al adultului girant; 
 2. peste 14 ani, înscrierea se realizează personal, cu prezentarea buletinului sau cărţii de 
identitate; 
d) Pentru grupurile sociale defavorizate (din spitale, aziluri de bătrâni, penitenciare etc.) se poate face 
înscriere colectivă printr-un responsabil desemnat de colectivitate şi însărcinat cu asigurarea şi 
garantarea integrităţii împrumutului; 
e) Utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a Permisului de Intrare sau de 
nedeclararea pierderii acestuia; 
f) Fişa Contract  de Împrumut are valoarea unui angajament de plată şi constituie titlu executoriu. 
 Art. 7. În cazul schimbării datelor de identitate sau a datelor de contact, utilizatorul este obligat să 
anunţe biblioteca în termen de 15 zile. 
 
CAPITOLUL IV – ÎMPRUMUTUL/CONSULTAREA DOCUMENTELOR/ 
ACCESUL LA INTERNET 
 
Art. 8. Împrumutul la domiciliu se face numai de titularul Permisului de Intrare cu obligativitatea 
prezentării acestuia şi a actului de identitate. 
Art. 9.  Beneficiarii împrumutului de documente de bibliotecă la domiciliu sunt: 
a. utilizatorii cu domiciliul stabil în judeţul Hunedoara;  
b. Utilzatorii cu viză de flotant la zi. 
Art. 10. Fiecare utilizator poate împrumuta la domiciliu până la 4 documente din secţiile de împrumut 
la domiciliu. 
Art. 11. La cerere se fac rezervări (reţineri) de documente, care se păstrează 5 zile de la data 
înştiinţării telefonice sau e-mail. 
Art. 12. Termenul de împrumut este:  
a) de 20 zile pentru cărţile tipărite şi cărţile electronice; 
b) de 3 zile pentru documentele audio-vizuale;  
c) în situaţii deosebite termenul de restituire se poate prelungi maximum de două ori, la cerere, înainte 
de expirare, cu un termen egal ca durată. Prelungirea se poate face personal, telefonic sau prin email. 
Nu se poate prelungi termenul pentru documentele pentru care există solicitare de rezervare. 
Art. 13. Pentru obţinerea documentului de bibliotecă, utilizatorul se poate adresa bibliotecarului de 
serviciu, sau îşi poate alege singur documentul de la raftul în regim de acces liber. Înregistrarea 
împrumutului în sistemul de evidenţă informatizat, în prezenţa utilizatorului, atestă efectuarea 
serviciului de împrumut.  
Art. 14. Accesul în sălile de lectură este admis în baza Permisului de Intrare care se depune la 
bibliotecarul de serviciu al sălii de lectură. 
Art. 15. Pentru obţinerea documentului de bibliotecă din colecţiile sălilor de lectură, utilizatorul se 
adresează obligatoriu bibliotecarului de serviciu. Înregistrarea împrumutului la sală în sistemul de 
evidenţă informatizat, în prezenţa utilizatorului, atestă efectuarea serviciului de împrumut. Numărul 



documentelor consultate în sălile de lectură este de maximum 10 volume / utilizator. Pentru periodice, 
cererea de lectură se va depune cu o zi înainte. 
Art.16. Nu se fac copii din albume, enciclopedii şi publicaţii seriale vechi. 
Art.17. Copierea oricărui document se face cu respectarea Legii dreptului de autor. 
Art. 18. Utilizatorul este obligat să verifice la primire starea fizică a documentelor de bibliotecă, 
semnalând eventualele defecţiuni, lipsuri. La restituire, bibliotecarul va verifica fiecare document 
pentru stabilirea eventualelor deteriorări şi va acţiona în consecinţă. Utilizatorul va restitui documentul 
în starea în care l-a primit. 
Art. 19. Navigarea pe Internet se realizează numai la Centrul Biblionet. Fiecare utilizator dispune de 
maximum 1 oră pentru accesarea informaţiilor. În cazul în care nu există solicitări pentru folosirea 
postului, timpul de accesare se poate prelungi. 
Art. 20. Documentele de bibliotecă ce formează obiectul Depozitului Legal şi lucrări cu valoare 
patrimonială se vor consulta numai în sala de lectură în baza aprobării cererii adresată conducerii de 
către  utilizator. Cererea va fi depusă cu cel puţin o zi înainte şi se va menţiona motivul solicitării. 
Art. 21. Se interzice sublinierea, tăierea, ruperea sau distrugerea documentelor puse la dispoziţie spre 
consultare sau împrumutate la domiciliu.  
Art. 22. Împrumutul interbibliotecar: 
a) se efectuează în baza unei cereri (adrese) de împrumut, emisă de persoana/unitatea solicitantă; 
b) termenul în care poate fi consultat documentul provenit prin împrumut interbibliotecar este stabilit de 
biblioteca furnizoare;  
c) împrumutul interbibliotecar cuprinde toate tipurile de documente cu excepţia celor prevăzute la art. 3 
din Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi 
completările ulterioare, dar şi a documentelor fragile, voluminoase, a celor solicitate frecvent pentru 
lectură în cadrul bibliotecii furnizoare; 
d) documentele solicitate prin împrumut interbibliotecar vor fi consultate numai în sala de lectură; 
e) împrumutul interbibliotecar se poate realiza dacă biblioteca furnizoare acceptă transferul provizoriu 
al documentelor solicitate. 
 
CAPITOLUL V – COMPORTAMENTUL UTILIZATORILOR 
 
Art. 23. Accesul în bibliotecă este interzis oricărei persoane care prin comportament sau ţinută 
produce deranjarea publicului utilizator sau a personalului. 
Art. 24. Este interzisă introducerea unor materiale de propagandă sau lipirea de afişe fără autorizaţia 
bibliotecii. 
Art. 25. Este interzisă intrarea în bibliotecă cu materiale inflamabile sau pirotehnice. 
Art. 26. Este interzisă consumarea băuturilor alcoolice în interiorul bibliotecii. 
Art. 27. Fumatul este permis numai în locurile special amenajate. 
Art. 28. Este interzis accesul cu animale în incinta bibliotecii. 
Art. 29. Folosirea garderobei sau a locurilor special amenajate este obligatorie. Banii şi obiectele de 
valoare se vor păstra de către utilizator. 
Art.30. Este interzis utilizatorilor să remedieze eventualele deteriorări ale documentelor, ale aparaturii 
electronice sau ale altor bunuri din dotarea bibliotecii. 
Art. 31. Utilizatorii sunt obligaţi să utilizeze computerele şi echipamentele aferente conform regulilor 
afişate la fiecare post PC, să nu degradeze aparatura din dotare şi mobilierul. 
 
CAPITOLUL VI – PĂSTRAREA DOCUMENTELOR 
 
Art. 32. Utilizatorii sunt obligaţi să foloseacă cu grijă documentele de bibliotecă împrumutate, să nu le 
deterioreze, să nu le piardă şi să le restituie la termenul stabilit. 



Art. 33. Este interzis schimbul de documente între utilizatori, atât cele ce se studiază în sălile de 
lectură, cât şi cele împrumutate la domiciliu.  
Art. 34. Utilizatorii sunt obligaţi ca în momentul operării tranzacţiei de împrumut să verifice starea 
fizică a documentelor şi să semnaleze bibliotecarilor eventualele defecte. În caz contrar, va răspunde 
material pentru deteriorarea lor. 
 
CAPITOLUL VII – SANCŢIUNI 
 
Art. 35.  În cazul întârzierilor la restituirea documentelor împrumutate la domiciliu, biblioteca ia 
următoarele măsuri: 
În cazul cărţilor: 
a) la 10 zile calendaristice întârziere se vor anunţa utilizatorii atât prin email, cât şi telefonic; 
b) la 20 de zile calendaristice întârziere se va trimite înştiinţarea de restituire; 
c) la 40 de zile calendaristice întârziere se va trimite procesul-verbal de contravenţie. 
În cazul documentelor audio-vizuale: 
a) la 6 zile calendaristice întârziere se vor anunţa utilizatorii atât prin email, cât şi telefonic; 
b) la 10 zile calendaristice întârziere se va trimite înştiinţarea de restituire; 
c) la 30 de zile calendaristice întârziere se va trimite procesul-verbal de contravenţie. 
Art. 36. Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizator se 
sancţionează cu plata unei sume aplicată gradual, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată 
cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi. Pentru întârzieri peste 40 de zile – sancţiunea va fi de 20 % 
din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, în cazul cărţilor, iar în 
cazul documentelor audio-vizuale, pentru întârzieri peste 30 de zile – sancţiunea va fi de 20 % din 
valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, Amenda minimă se 
stabileşte la valoarea de 1 leu. 
Art. 37. Distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă, bunuri culturale comune, de către 
utilizator se sancţionează: 
a) fie prin recuperarea fizică a unor documente identice (titlu, autor, editură, an de apariţie, preţ); 
b) fie prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată prin aplicarea coeficientului de 
inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat. Plata 
documentelor pierdute se face la Serviciul Financiar-Contabil. 
Art. 38. În caz de deteriorare parţială sau totală a unor bunuri materiale din interiorul bibliotecii, 
utilizatorii sunt obligaţi să restituie instituţiei un  bun identic sau să achite valoarea de înlocuire  a 
bunului distrus sau deteriorat. 
Art. 39. Pentru utilizatorii minori, răspunderea şi despăgubirile vor fi suportate de către reprezentanţii 
legali (părinţi/tutori în calitate de giranţi şi semnatari ai Fişei Contract de Împrumut). 
Art. 40. În perioada în care utilizatorul este restanţier nu are dreptul de a mai împrumuta alte publicaţii, 
până la soluţionarea problemei restituirii sau despăgubirii bibliotecii. 
Art. 41. În cazul deteriorării sau pierderii documentelor de bibliotecă, o perioadă de 6 luni utilizatorul 
are dreptul să împrumute un singur document.  
Art.42.Tarifele pentru serviciile speciale furnizate de bibliotecă se aduc la cunoştinţa publicului 
utilizator la începutul fiecărui an prin afişare în toate unităţile din reţea, după aprobarea acestora în 
condiţiile legii. 
 
CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 43. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data aprobării lui de către Consiliul 
Judeţean Hunedoara şi va fi adus la cunoştinţa personalului şi a utilizatorilor prin afişare la sediul 
bibliotecii şi pe site-ul bibliotecii. 
Art. 44. Utilizatorii au obligaţia de a respecta prezentul Regulament. 



Art. 45. Încălcarea în mod repetat sau grav a prevederilor prezentului Regulament atrage după sine 
imposibilitatea de a utiliza serviciile bibliotecii pentru o perioadă de timp stabilită de conducerea 
instituţiei. 
Art. 46. Orice modificare ulterioară a prezentului regulament va fi dată publicităţii prin afişare. 
Art. 47. Anexa nr. 1 – Fişa contract de Împrumut face parte integrantă din prezentul Regulament. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 

HOTĂRÂREA NR. 174/2013 
privind solicitarea trecerii unor spaţii imobiliare din domeniul privat al Municipiului 

Deva şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva în domeniul public al 
Judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ; 

  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
  În baza prevederilor art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art.867 din Legea nr.287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul 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. - Se solicită trecerea din domeniul privat al Municipiului Deva şi din 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva în domeniul public al Judeţului 
Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara a următoarelor spaţii 
imobiliare reprezentand birouri, spaţii conexe şi teren aferent pentru funcţionarea Teatrului 
de Artă Deva: 
 - spaţiul C1-U5 situat în Municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 13, în suprafaţă 
utilă de 54 mp, înscris în C.F. nr. 64466-C1-U5, Nr. Cad. 5578-C1-U1;  
 - spaţiul C1-U12 sitruat în Municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 13, în 
suprafaţă utilă de 411,44 mp, înscris în C.F. nr. 64466-C1-U12, Nr. Cad. 5578-C1-U3 şi 
 - teren aferent în suprafaţă de 648 mp, situat în Municipiul Deva, str.1 Decembrie 
1918, nr. 13, înscris în C.F.nr. 64466, Nr. Cad. 5578. 
  Art. 2. -  Prezenta solicitare va fi transmisă Consiliului Local al Municipiului 
Deva în vederea adoptării unei hotărari de transmitere a spaţiilor imobiliare precizate la art. 
1, din domeniul privat al Municipiului Deva şi din administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Deva în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
   Art. 3.  - Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

PREŞEDINTE,      
        Mircea Ioan Moloţ                                                            CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                Daniel Dan 
 
 

Deva, la  27.08.2013 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 175/2013 

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 

Serviciului Autoritate Judeţeană de Transport, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judetean Hunedoara; 

Văzând propunerea comisiei paritare; 
În conformitate cu prevederile art.17 alin.1 lit.p  din Legea serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 şi art. 31 din 
Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 91 alin.1 lit.f  din Legea administraţiei publice locale  nr. 
215/2001, republicată, 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. Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta.  

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire  de către  Autoritatea Judeţeană de Transport şi 
se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate  al consiliului judeţean. 

 
 
 

                   CONTRASEMNEAZĂ :      
     PREŞEDINTE,                          SECRETAR AL JUDEŢULUI,   
Mircea  Ioan  Moloţ                                           Daniel  Dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 27.08.2013   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
  



             
                CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                          Anexa la Hotărârea nr175/ 2013       
                    SERVICIUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT                                                                              a   Consiliului Judeţean Hunedoara  

                                                                           

         
Nr. crt. 

 
Operatorul de transport 

 
Traseul 

 
Aviz A.R.R. 

 
Perioada  

0 1 2 3 4 
 

1. 
S.C. HAN TOUR S.R.L. 

sediul: Deva 
str. Scărişoara, nr. 10, bl. 16, sc. 1, ap. 2 

 
Hărţăgani - Deva 

 
3146/21.08.2013 

 
27.08.2013 – 04.08.2014 

 
2. 

S.C. EUROCOMPLEX TRANS TOUR S.R.L. 
sediul: Deva 

str. Duiliu Zamfirescu, bl. A6, sc. 3, ap. 43, 
parter 

 
Hunedoara - Deva  

 
3146/21.08.2013 

 
27.08.2013 – 15.04.2014 

 
3. 

S.C. EUROCOMPLEX TRANS TOUR S.R.L. 
sediul: Deva 

str. Duiliu Zamfirescu, bl. A6, sc. 3, ap. 43, 
parter 

 
Hunedoara - Deva 

 
3146/21.08.2013 

 
27.08.2013 – 01.06.2014 

 
4. 

S.C. INTERSERVICE S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Tudor Vladimirescu, nr. 17 

 
Hunedoara - Deva 

 
3146/21.08.2013 

 
30.08.2013 – 30.08.2014 

 
5. 

S.C. INTERSERVICE S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Tudor Vladimirescu, nr. 17 

 
Hunedoara - Deva 

 
3146/21.08.2013 

 
30.08.2013 – 30.08.2014 

 
6. 

S.C. INTERSERVICE S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Tudor Vladimirescu, nr. 17 

 
Hunedoara - Deva 

 
3146/21.08.2013 

 
30.08.2013 – 30.08.2014 

 
7. 

S.C. INTERSERVICE S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Tudor Vladimirescu, nr. 17 

 
Călan - Deva 

 
3146/21.08.2013 

 
30.08.2013 – 30.08.2014 

 
8. 

S.C. INTERSERVICE S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Tudor Vladimirescu, nr. 17 

 
Ghelari - Deva 

 
3146/21.08.2013 

 
30.08.2013 – 30.08.2014 

 
9. 

S.C. INTERSERVICE S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Tudor Vladimirescu, nr. 17 

 
Hunedoara - Haţeg 

 
3146/21.08.2013 

 
30.08.2013 – 30.08.2014 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 176/2013 
privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Procesul verbal de predare-primire a 

monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte 
 
  

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului administrarea domeniului public şi privat, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.22/.2013 privind 
aprobarea Procesului verbal de predare-primire a monumentului istoric Sarmizegetusa 
Regia – Grădiștea de Munte înregistrat sub nr.490/DAPA/13.02.2013 – 1103/13.02.2013; 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1237/2012 privind înscrierea 
unui monument istoric, cuprins în lista patrimoniului mondial UNESCO, în inventarul 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi transmiterea acestuia din administrarea 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 

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. — Aprobă Actul Adițional nr.1 la Procesul verbal de predare-primire a 
monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiștea de Munte înregistrat sub nr. 
490/DAPA/13.02.2013 – 1103/13.02.2013, potrivit anexei care face parte din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. — Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean. 

  
  
                                                                 
PREŞEDINTE,    

       Mircea Ioan Moloţ     CONTRASEMNEAZĂ: 
    SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 

       Daniel  Dan 
 
 
 
 
Deva,  la 27.08.2013 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

               HOTĂRÂREA NR.177/2013 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.154/2013 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotarâre, raportul de 

specialitate al Serviciului Autoritate Judeţeană de Transport, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale Consiliului judeţean; 

În conformitate cu prevederile: 
-Legii serviciilor comunitare de utilitaţi publice nr.51/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
-Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
-Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 
-Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr.353/2007 pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi 
efectuarea transporturilor rutiere şi a activitaţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 

-Art. 91-(1) lit. d) şi alin.(5) lit. a) pct.13 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificarile şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97-(1) si art.115-(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare. 
   

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă modificarea Programului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul 
Hunedoara, conform anexei nr.1, care face  parte integrantă  din prezenta. 

Art.2. Se aprobă modificarea anexei la Caietul de sarcini al serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Hunedoara, conform 
anexei nr. 2, care face  parte integrantă  din prezenta. 

Art.3. Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.229/2012 privind aprobarea 
Regulamentului, Caietului de sarcini  şi Programului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul 



Hunedoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.154/2013, se 
modifică în mod corespunzător. 

Art.4. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul  Autoritate Judeţeană 
de Transport şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate  al consiliului judeţean. 

 
 
 
 
 

              PREŞEDINTE,                                     
        Mircea  Ioan  Moloţ                                                CONTRASEMNEAZĂ :                               
                                                                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                  Daniel Dan 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 27.08.2013  
 



A B C Km Nr. Program circulatie Zilele
Nr. Nr. Judet pe curse in care

oferta grupa sens plani- active rezerve Plecare Sosire Plecare Sosire circula
ficat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
01 01 HD 001 BRAD Valisoara DEVA 37 15 23 5 4 5:00 5:55 6:15 7:10 1;2;3;4;5

5:30 6:25 7:00 7:55 1;2;3;4;5;6;7
6:15 7:10 8:00 8:55 1;2;3;4;5
6:45 7:40 18:15 19:10 1;2;3;4;5;6;7
7:30 8:25 10:00 10:55 1;2;3;4;5
8:00 8:55 11:15 12:10 1;2;3;4;5;6;7
8:45 9:40 10:30 11:25 1;2;3;4;5
10:00 10:55 12:00 12:55 1;2;3;4;5;6;7
11:15 12:10 13:00 13:55 1;2;3;4;5
12:30 13:25 14:00 14:55 1;2;3;4;5;6;7
13:45 14:40 15:20 16:15 1;2;3;4;5;6;7
15:15 16:10 16:20 17:15 1;2;3;4;5
15:45 16:40 17:30 18:25 1;2;3;4;5;6;7
18:00 18:55 19:45 20:40 1;2;3;4;5;6;7
20:00 20:55 22:30 23:25 1;2;3;4;5;6;7

01 01 HD 002 BRAD Ribița UIBARESTI 12 2 10 1 7:45 8:11 5:30 5:56 1;2;3;4;5
16:15 16:41 15:45 16:11 1;2;3;4;5

01 01 HD 003 HARTAGANI Ormindea BRAD 29 1 10 1 7:30 8:30 13:00 14:00 1;4
01 01 HD 004 BRAD DEALU MARE 20 2 23 1 *06:30 6:50 *07:00 7:20 1;2;3;4;5

*14:30  14:50 *15:00 15:20 1;2;3;4;5
01 01 HD 005 BRAD Rișculița OBARSA 21 5 23 1 6:20 6:57 7:00 7:37 1;2;3;4;5

11:00 11:37 12:00 12:37 1;2;3;4;5;6;7
14:30 15:07 15:10 15:47 1;2;3;4;5
16:15 16:52 18:00 18:37 1;2;3;4;5;6;7
20:00 20:37 5:40 6:17 1;2;3;4;5;6;7

01 01 HD 006 BRAD BULZESTI 29 1 10 1 *16:00 16:58 *06:00 6:58 1;2;3;4;5
01 01 HD 007 BRAD Gura Barza DUPAPIATRA 33 4 23 1 11:00 12:15 13:15 14:30 1;2;3;4;5;6

15:15 16:30 16:45 18:00 1;2;3;4;5
19:00 20:15 5:45 7:00 1;2;3;4;5;6
19:00 20:15 15:00 16:15 7

01 01 HD 008 BRAD Gura Barza STANIJA 26 1 10 1 15:30 16:17 6:00 6:47 1;2;3;4;5
01 01 HD 009 BRAD Gura Barza GROSURI 34 3 23 1 9:45 10:51 12:00 13:06 1;2;3;4;5;6

14:30 15:36 17:00 18:06 1;2;3;4;5;6;7
19:30 20:36 06:00 7:06 1;2;3;4;5;6;7

01 01 HD 010 BRAD Sătuţ SESURI 16 3 10 1 12:10 12:40 6:50 7:20 1;2;3;4;5
14:15 14:45 12:45 13:15 1;2;3;4;5
18:45 19:15 15:15 15:45 1;2;3;4;5

01 01 HD 011 BRAD Bucureşci MERIŞOR 16 3 10 1 6:00 6:25 6:30 6:55 1;2;3;4;5
*07:00 7:25 7:30 7:55 1;2;3;4;5
*14:30 14:55 15:00 15:25 1;2;3;4;5

01 01 HD 012 BRAD Crișcior ZDRAPȚI 11 5 23 1 6:30 6:52 7:10 7:32 1;2;3;4;5
10:00 10:22 10:30 10:52 4
13:15 13:37 13:50 14:12 1;2;3;4;5
*14:20 14:42 *15:00 15:22 1;2;3;4;5
16:10 16:32 6:00 6:22 1;2;3;4;5;6

Autog / Loc.
Dus Intors

Anexa nr.1 la Hotărârea nr.  177/2013 

PROGRAMUL DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE PENTRU 
TRASEELE JUDETENE PE PERIOADA   01.05.2013- 30.06.2019

Cod 
traseu 

nou

Capacitate 
transp. 

minim 10 
sau 23      

Nr.  Vehicule 
necesare

Autog / Loc. Loc.intermediar



01 01 HD 013 BRAD CRIȘCIOR 7 19 10 2 6:00 6:14 6:30 6:44 1;2;3;4;5
*06:40 6:54 *07:00 7:14 1;2;3;4;5
7:00 7:14 7:30 7:44 1;2;3;4;5;6

*07:40 7:54 *08:00 8:14 1;2;3;4;5
8:00 8:14 8:30 8:44 1;2;3;4;5;6

*08:30 8:44 *09:00 9:14 1;2;3;4;5
9:00 9:14 9:30 9:44 1;2;3;4;5;6
10:00 10:14 10:30 10:44 1;2;3;4;5;6
11:00 11:14 11:30 11:44 1;2;3;4;5;6
12:00 12:14 12:30 12:44 1;2;3;4;5;6
*12:30 12:44 *13:00 13:14 1;2;3;4;5
13:00 13:14 13:30 13:44 1;2;3;4;5;6
*13:30 13:44 *14:10 14:24 1;2;3;4;5
*13:50 14:04 *14:20 14:34 1;2;3;4;5
14:00 14:14 14:30 14:44 1;2;3;4;5;6
15:00 15:14 15:30 15:44 1;2;3;4;5
16:00 16:14 16:30 16:44 1;2;3;4;5
17:00 17:14 17:30 17:44 1;2;3;4;5
18:00 18:14 18:30 18:44 1;2;3;4;5

01 01 HD 014 BRAD Gura Barza CURECHIU 22 5 23 1 6:10 6:50 6:55 7:35 1;2;3;4;5
11:45 12:25 6:45 7:25 6
*14:30 15:10 *15:10 15:50 1;2;3;4;5
16:10 16:50 17:00 17:40 1;2;3;4;5
18:45 19:25 05:25 06:05 1;2;3;4;5

01 01 HD 015 BRAD Crișan DUMBRAVA 20 5 10 1 6:30 7:10 5:45 6:25 1;2;3;4;5
10:45 11:25 *7:15 7:55 1;2;3;4;5
*14:30 15:10 12:15 12:55 1;2;3;4;5
16:00 16:40 *15:15 15:55 1;2;3;4;5
19:30 20:10 17:15 17:55 5

01 01 HD 016 BRAD TOMESTI 23 3 10 1 7:00 7:35 5:30 6:05 1;2;3;4;5
11:45 12:20 8:00 8:35 1;2;3;4;5
16:15 16:50 13:30 14:05 1;2;3;4;5

01 01 HD 017 BRAD VATA DE JOS 20 2 23 1 12:30 13:00 7:00 7:30 1;2;3;4;5
*14:30 15:00 *13:45 14:15 1;2;3;4;5

01 01 HD 018 BRAD CAZANESTI 29 1 10 1 16:15 17:10 5:30 6:25 1;2;3;4;5
02 02 HD 019 DEVA BARBURA 22 1 10 1 4 14:10 14:50 7:00 7:40 1;2;3;4;5
02 02 HD 020 DEVA Ormindea HARTAGANI 42 6 23 3 7:20 8:40 5:50 7:10 1;2;3;4;5;6:7

15:15 16:35 6:30 7:50 1;2;3;4;5
12:00 13:20 9:00 10:20 1;2;3;4;5;6
16:15 17:35 13:45 15:05 1;2;3;4;5;6;7
16:45 18:05 5:15 6:35 1;2;3;4;5
20:15 21:35 18:15 19:35 1;2;3;4;5;6;7

02 02 HD 021 DEVA Hărău BANPOTOC 20 5 23 1 6:25 7:06 5:40 6:21 1;2;3;4;5
12:30 13:11 7:06 7:47 1;2;3;4;5;6
14:30 15:11 13:20 14:01 1;2;3;4;5
16:30 17:11 15:15 15:56 1;2;3;4;5;6
20:20 21:01 17:15 17:56 1;2;3;4;5;6

02 02 HD 022 DEVA Boholt TOPLITA 16 7 10 1 5:00 5:30 5:45 6:15 1;2;3;4;5
7:15 7:45 7:45 8:15 1;2;3;4;5
12:15 12:45 12:45 13:15 1;2;3;4;5
13:30 14:00 14:15 14:45 1;2;3;4;5
15:15 15:45 15:45 16:15 1;2;3;4;5
16:30 17:00   17:00 17:30 1;2;3;4;5
20:00 20:30 20:45 21:15 1;2;3;4;5

02 02 HD 023 DEVA BIRCEA MARE 11 8 10 1 5:30 5:52 6:00 6:22 1;2;3;4;5
6:25 6:47 7:05 7:27 1;2;3;4;5
7:30 7:52 7:55 8:17 1;2;3;4;5
13:30 13:52 14:00 14:22 1;2;3;4;5
*14:30 14:52 *14:55 15:17 1;2;3;4;5



15:30 15:52 15:55 16:17 1;2;3;4;5
16:30 16:52 16:55 17:17 1;2;3;4;5
*17:30 17:52 *17:55 18:17 1;2;3;4;5

02 02 HD 024 DEVA SIMERIA 14 12 23 1 6:30 6:55 6:00 6:25 1;2;3;4;5;6;7
7:30 7:55 7:00 7:25 1;2;3;4;5;6;7
8:30 8:55 8:00 8:25 1;2;3;4;5;6;7
9:30 9:55 9:00 9:25 1;2;3;4;5;6;7
10:30 10:55 10:00 10:25 1;2;3;4;5;6;7
11:30 11:55 11:00 11:25 1;2;3;4;5;6;7
12:30 12:55 12:00 12:25 1;2;3;4;5;6;7
13:30 13:55 13:00 13:25 1;2;3;4;5;6;7
14:30 14:55 14:00 14:25 1;2;3;4;5;6;7
15:30 15:55 15:00 15:25 1;2;3;4;5;6;7
16:30 16:55 16:00 16:25 1;2;3;4;5;6;7
17:30 17:55 17:00 17:25 1;2;3;4;5;6;7

02 02 HD 025 DEVA SIMERIA 14 30 10 3 6:00 6:25 6:15 6:40 1;2;3;4;5
6:45 7:10 6:30 6:55 1;2;3;4;5
7:00 7:25 7:30 7:55 1;2;3;4;5;
7:15 7:40 7:45 8:10 1;2;3;4;5
7:45 8:10 7:15 7:40 1;2;3;4;5
8:00 8:25 8:30 8:55 1;2;3;4;5
8:15 8:40 8:45 9:10 1;2;3;4;5;
8:45 9:10 8:15 8:40 1;2;3;4;5
9:00 9:25 9:30 9:55 1;2;3;4;5
10:00 10:25 10:30 10:55 1;2;3;4;5
11:00 11:25 11:30 11:55 1;2;3;4;5;
12:00 12:25 12:30 12:55 1;2;3;4;5;
13:00 13:25 13:30 13:55 1;2;3;4;5
13:15 13:40 13:45 14:10 1;2;3;4;5
13:45 14:10 13:15 13:40 1;2;3;4;5
14:00 14:25 14:30 14:55 1;2;3;4;5
14:15 14:40 14:45 15:10 1;2;3;4;5
14:45 15:10 14:15 14:40 1;2;3;4;5
15:00 15:25 15:30 15:55 1;2;3;4;5
15:15 15:40 15:45 16:10 1;2;3;4;5
15:45 16:10 15:15 15:40 1;2;3;4;5
16:00 16:25 16:30 16:55 1;2;3;4;5
16:15 16:40 16:45 17:10 1;2;3;4;5
16:45 17:10 16:15 16:40 1;2;3;4;5
17:00 17:25 17:30 17:55 1;2;3;4;5;
18:30 18:55 18:00 18:25 1;2;3;4;5;6;7
19:30 19:55 19:00 19:25 1;2;3;4;5;6;7
20:30 20:55 20:00 20:25 1;2;3;4;5;6;7
21:30 21:55 21:00 21:25 1;2;3;4;5;6;7
22:00 22:25 22:00 22:25 1;2;3;4;5;6;7

02 02 HD 026 DEVA Simeria CALAN 27 16 23 2 6:05 6:55 6:05 6:55 1;2;3;4;5;6;7
7:05 7:55 7:05 7:55 1;2;3;4;5;6;7
8:05 8:55 8:05 8:55 1;2;3;4;5;6;7
9:05 9:55 9:05 9:55 1;2;3;4;5;6;7
10:05 10:55 10:05 10:55 1;2;3;4;5;6;7
11:05 11:55 11:05 11:55 1;2;3;4;5;6;7
12:05 12:55 12:05 12:55 1;2;3;4;5;6;7
13:05 13:55 13:05 13:55 1;2;3;4;5;6;7
14:05 14:55 14:05 14:55 1;2;3;4;5;6;7
15:05 15:55 15:05 15:55 1;2;3;4;5;6;7
16:05 16:55 16:05 16:55 1;2;3;4;5;6;7
17:05 17:55 17:05 17:55 1;2;3;4;5;6;7
18:05 18:55 18:05 18:55 1;2;3;4;5;6;7
19:05 19:55 19:05 19:55 1;2;3;4;5;6;7



20:05 20:55 20:05 20:55 1;2;3;4;5;6;7
21:05 21:55 21:05 21:55 1;2;3;4;5;6;7

02 02 HD 027 DEVA Hațeg ZEICANI 66 2 10 1 14:30 16:15 5:45 7:30 1;2;3;4;5
18:30 20:15 16:30 18:15 1;2;3;4;5

02 02 HD 028 SIMERIA Tîmpa PETRENI 10 3 10 1 07:00 07:20 06:10 06:30 1;2;3;4;5
14:15 14:35 07:25 07:45 1;2;3;4;5
15:30 15:50 14:40 15:00 1;2;3;4;5

02 02 HD 029 DEVA Simeria ORASTIE 27 7 23 2 5:45 6:30 6:00 6:45 1;2;3;4;5;6;7
10 1 11:00 11:45 7:00 7:45 1;2;3;4;5;6;7

13:30 14:15 13:30 14:15 1;2;3;4;5
14:30 15:15 15:00 15:45 1;2;3;4;5
17:15 18:00 15:30 16:15 1;2;3;4;5;6;7
20:00 20:45 21:20 22:05 1;2;3;4;5;6;7
21:00 21:45 6:35 7:20 1;2;3;4;5

02 02 HD 030 DEVA Orăștie GEOAGIU BAI 46 4 10 2 7:00 8:20 8:50 10:10 1;2;3;4;5;6;7
8:50 10:10 11:15 12:35 1;2;3;4;5;6;7
16:00 17:20 17:25 18:45 1;2;3;4;5;6;7

**21:30 22:50 **23:00 0:20 1;2;3;4;5;6;7
02 02 HD 031 DEVA Turdaș PRICAZ 36 6 10 1 5:15 6:15 6:20 7:20 1;2;3;4;5

7:25 8:25 9:00 10:00 1;2;3;4;5;6;7
10:00 11:00 11:10 12:10 1;2;3;4;5
12:45 13:45 14:10 15:10 1;2;3;4;5;6;7
15:15 16:15 16:30 17:30 1;2;3;4;5
18:00 19:00 19:45 20:45 1;2;3;4;5;6;7

02 02 HD 032 DEVA Sântuhalm HUNEDOARA 20 52 23 6 5:20 6:05 6:00 6:45 1;2;3;4;5;
6:30 7:15 6:15 7:00 1;2;3;4;5;
6:45 7:30 6:30 7:15 1;2;3;4;5;
7:00 7:45 6:45 7:30 1;2;3;4;5
7:15 8:00 7:00 7:45 1;2;3;4;5
7:30 8:15 7:15 8:00 1;2;3;4;5
7:45 8:30 7:30 8:15 1;2;3;4;5
8:00 8:45 7:45 8:30 1;2;3;4;5
8:15 9:00 8:00 8:45 1;2;3;4;5
8:30 9:15 8:15 9:00 1;2;3;4;5
8:45 9:30 8:30 9:15 1;2;3;4;5
9:00 9:45 8:45 9:30 1;2;3;4;5
9:15 10:00 9:00 9:45 1;2;3;4;5
9:30 10:15 9:15 10:00 1;2;3;4;5
9:45 10:30 9:30 10:15 1;2;3;4;5
10:00 10:45 9:45 10:30 1;2;3;4;5
10:15 11:00 10:00 10:45 1;2;3;4;5
10:30 11:15 10:15 11:00 1;2;3;4;5
10:45 11:30 10:30 11:15 1;2;3;4;5
11:00 11:45 10:45 11:30 1;2;3;4;5
11:15 12:00 11:00 11:45 1;2;3;4;5
11:30 12:15 11:15 12:00 1;2;3;4;5
11:45 12:30 11:30 12:15 1;2;3;4;5
12:00 12:45 11:45 12:30 1;2;3;4;5
12:15 13:00 12:00 12:45 1;2;3;4;5
12:30 13:15 12:15 13:00 1;2;3;4;5
12:45 13:30 12:30 13:15 1;2;3;4;5
13:00 13:45 12:45 13:30 1;2;3;4;5
13:15 14:00 13:00 13:45 1;2;3;4;5
13:30 14:15 13:15 14:00 1;2;3;4;5
13:45 14:30 13:30 14:15 1;2;3;4;5
14:00 14:45 13:45 14:30 1;2;3;4;5
14:15 15:00 14:00 14:45 1;2;3;4;5
14:30 15:15 14:15 15:00 1;2;3;4;5
14:45 15:30 14:30 15:15 1;2;3;4;5



15:00 15:45 14:45 15:30 1;2;3;4;5
15:15 16:00 15:00 15:45 1;2;3;4;5
15:30 16:15 15:15 16:00 1;2;3;4;5
15:45 16:30 15:30 16:15 1;2;3;4;5
16:00 16:45 15:45 16:30 1;2;3;4;5
16:15 17:00 16:00 16:45 1;2;3;4;5
16:30 17:15 16:15 17:00 1;2;3;4;5
16:45 17:30 16:30 17:15 1;2;3;4;5
17:00 17:45 16:45 17:30 1;2;3;4;5
17:15 18:00 17:00 17:45 1;2;3;4;5
17:30 18:15 17:15 18:00 1;2;3;4;5
17:45 18:30 17:30 18:15 1;2;3;4;5
18:00 18:45 17:45 18:30 1;2;3;4;5
18:15 19:00 18:00 18:45 1;2;3;4;5
18:30 19:15 18:15 19:00 1;2;3;4;5
18:45 19:30 18:30 19:15 1;2;3;4;5
19:15 20:00 19:30 20:15 1;2;3;4;5

02 02 HD 033 DEVA Sântuhalm HUNEDOARA 20 69 10 6 5:40 6:20 5:00 5:40 1;2;3;4;5
6:00 6:40 5:20 6:00 1;2;3;4;5
6:15 6:55 5:40 6:20 1;2;3;4;5
19:00 19:40 18:45 19:25 1;2;3;4;5
19:30 20:10 19:00 19:40 1;2;3;4;5
19:45 20:25 19:15 19:55 1;2;3;4;5
20:00 20:40 19:45 20:25 1;2;3;4;5
20:15 20:55 20:00 20:40 1;2;3;4;5
20:30 21:10 20:15 20:55 1;2;3;4;5
20:45 21:25 20:30 21:10 1;2;3;4;5
21:00 21:40 20:45 21:25 1;2;3;4;5
21:15 21:55 21:00 21:40 1;2;3;4;5
21:30 22:10 21:15 21:55 1;2;3;4;5
21:45 22:25 21:30 22:10 1;2;3;4;5
22:00 22:40 21:45 22:25 1;2;3;4;5
22:30 23:10 22:00 22:40 1;2;3;4;5
22:45 23:25 22:30 23:10 1;2;3;4;5
23:00 23:40 23:00 23:40 1;2;3;4;5
23:40 0:20 23:40 0:20 1;2;3;4;5
5:30 6:10 5:30 6:10 6;7
6:00 6:40 6:00 6:40 6;7
6:30 7:10 6:30 7:10 6;7
7:00 7:40 7:00 7:40 6;7
7:20 8:00 7:20 8:00 6;7
7:40 8:20 7:40 8:20 6;7
8:00 8:40 8:00 8:40 6;7
8:20 9:00 8:20 9:00 6;7
8:40 9:20 8:40 9:20 6;7
9:00 9:40 9:00 9:40 6;7
9:20 10:00 9:20 10:00 6;7
9:40 10:20 9:40 10:20 6;7
10:00 10:40 10:00 10:40 6;7
10:20 11:00 10:20 11:00 6;7
10:40 11:20 10:40 11:20 6;7
11:00 11:40 11:00 11:40 6;7
11:20 12:00 11:20 12:00 6;7
11:40 12:20 11:40 12:20 6;7
12:00 12:40 12:00 12:40 6;7
12:20 13:00 12:20 13:00 6;7
12:40 13:20 12:40 13:20 6;7
13:00 13:40 13:00 13:40 6;7
13:20 14:00 13:20 14:00 6;7



13:40 14:20 13:40 14:20 6;7
14:00 14:40 14:00 14:40 6;7
14:20 15:00 14:20 15:00 6;7
14:40 15:20 14:40 15:20 6;7
15:00 15:40 15:00 15:40 6;7
15:20 16:00 15:20 16:00 6;7
15:40 16:20 15:40 16:20 6;7
16:00 16:40 16:00 16:40 6;7
16:20 17:00 16:20 17:00 6;7
16:40 17:20 16:40 17:20 6;7
17:00 17:40 17:00 17:40 6;7
17:20 18:00 17:20 18:00 6;7
17:40 18:20 17:40 18:20 6;7
18:00 18:40 18:00 18:40 6;7
18:20 19:00 18:20 19:00 6;7
18:40 19:20 18:40 19:20 6;7
19:00 19:40 19:00 19:40 6;7
19:20 20:00 19:20 20:00 6;7
19:40 20:20 19:40 20:20 6;7
20:00 20:40 20:00 20:40 6;7
20:30 21:10 20:30 21:10 6;7
21:00 21:40 21:00 21:40 6;7
21:30 22:10 21:30 22:10 6;7
22:00 22:40 22:00 22:40 6;7
22:30 23:10 22:30 23:10 6;7
23:00 23:40 23:00 23:40 6;7
23:40 0:20 23:40 0:20 6;7

02 02 HD 034 HUNEDOARA MANERAU 8 3 10 1 07:20 07:30 07:40 07:50 1;2;3;4;5
14:15 14:25 14:35 14:45 1;2;3;4;5
15:40 15:50 15:50 16:00 1;2;3;4;5

02 02 HD 035 HUNEDOARA NANDRU 19 6 10 1 7:50 8:22 5:45 6:17 1;2;3;4;5;6;7
13:00 13:32 8:30 9:02 1;2;3;4;5;6;7
*14:25 14:57 *13:40 14:12 1;2;3;4;5
15:40 16:12 14:50 15:22 1;2;3;4;5;6;7
20:00 20:32 17:50 18:22 1;2;3;4;5;6;7
23:30 0:02 21:45 22:17 1;2;3;4;5;6;7

03 03 HD 036 DEVA HONDOL 20 7 23 2 1 7:15 8:00 6:00 6:45 1;2;3;4;5;6;7
11:00 11:45 6:30 7:15 1;2;3;4;5;6;7
14:00 14:45 6:50 7:35 1;2;3;4;5;6;7
14:30 15:15 9:45 10:30 1;2;3;4;5;6;7
16:20 17:05 13:00 13:45 1;2;3;4;5;6;7
18:00 18:45 15:20 16:05 1;2;3;4;5;6;7
20:00 20:45 18:00 18:45 1;2;3;4;5;6;7

03 03 HD 037 DEVA SACARAMB 27 1 10 1 10:30 11:35 8:15 9:20 1;2;3;4;5
03 03 HD 038 DEVA MAGURA 24 2 10 1 13:15 14:03 6:45 7:33 1;2;3;4;5

15:55 16:43 14:10 14:58 1;2;3;4;5
04 04 HD 039 DEVA Certej VARMAGA 31 3 10 1 1 6:10 7:18 5:00 6:08 1;2;3;4;5

13:30 14:38 7:25 8:33 1;2;3;4;5
16:10 17:18 14:40 15:48 1;2;3;4;5

05 05 HD 040 DEVA COZIA 10 2 10 1 1 7:10 7:30 7:35 7:55 1;2;3;4;5
14:00 14:20 14:25 14:45 1;2;3;4;5

05 05 HD 041 DEVA CHERGHES 21 3 10 1 5:40 6:20 6:25 7:05 1;2;3;4;5;6
14:50 15:30 15:35 16:15 1;2;3;4;5;6
17:00 17:40 17:45 18:25 1;2;3;4;5;6

06 06 HD 042 DEVA Simeria POIANA 72 2 10 1 1 15:45 17:35 6:00 7:50 1;2;3;4;5
17:00 18:50 15:00 16:50 7

06 06 HD 043 DEVA Simeria ALMASU MIC 66 3 10 1 6:10 8:00 8:20 10:10 1;2;3;4;5;6;7
17:30 19:20 19:30 21:20 1;2;3;4;5;6;7
13:20 15:10 15:30 17:20 1;2;3;4;5;6;7



06 06 HD 044 SIMERIA HARAU 12 5 10 1 6:40 7:04 5:50 6:14 1;2;3;4;5;6
8:30 8:54 7:15 7:39 1;2;3;4;5;6
14:10 14:34 9:15 9:39 1;2;3;4;5;6
16:25 16:49 14:40 15:04 1;2;3;4;5;6
20:00 20:24 17:15 17:39 1;2;3;4;5;6

06 06 HD 045 SIMERIA BOIU 18 7 23 1 6:20 7:04 5:30 6:14 1;2;3;4;5;6;7
8:30 9:14 7:10 7:54 1;2;3;4;5;6
12:00 12:44 9:30 10:14 1;2;3;4;5;6;7
14:10 14:54 12:50 13:34 1;2;3;4;5;6;7
16:25 17:09 15:00 15:44 1;2;3;4;5;6;7
19:30 20:14 17:15 17:59 1;2;3;4;5;6;7
21:30 22:14 20:20 21:04 1;2;3;4;5;6;7

06 06 HD 046 SIMERIA RAPOLTEL 10 1 10 1 15:45 16:00 5:50 6:05 1;2;3;4;5
06 06 HD 047 SIMERIA GEOAGIU 20 4 10 1 7:15 7:45 7:55 8:25 1;2;3;4;5

10:45 11:15 11:30 12:00 1;2;3;4;5
13:15 13:45 13:55 14:25 1;2;3;4;5
18:00 18:30 19:00 19:30 1;2;3;4;5

06 06 HD 048 ORASTIE Jeledinți DINCU MARE 33 6 10 1 4:25 5:10 5:20 6:05 1;2;3;4;5
6:10 6:55 7:00 7:45 1;2;3;4;5
14:15 15:00 15:10 15:55 1,2,3,4,5,
16:00 16:45 16:50 17:35 1,2,3,4,5
5:20 6:05 6:10 6:55 6
13:00 13:45 13:50 14:35 6

07 07 HD 049 ORASTIE Sanatoriu TBC GEOAGIU BAI 24 10 10 3 1 6:05 6:45 6:45 7:25 1;2;3;4;5
6:25 7:05 5:45 6:25 1;2;3;4;5;6;7
7:25 8:05 7:15 7:55 1;2;3;4;5;
9:00 9:40 8:30 9:10 1;2;3;4;5;
11:45 12:25 10:15 10:55 1;2;3;4;5;6;7
*13:30 14:10 12:30 13:10 1;2;3;4;5;
14:10 14:50 15:00 15:40 1;2;3;4;5;
15:15 15:55 *14:15 14:55 1;2;3;4;5;
15:45 16:25 16:30 17:10 1;2;3;4;5;6;7;
19:15 19:55 20:30 21:10 1;2;3;4;5;6;7

07 07 HD 050 ORASTIE SIBISELUL NOU 14 4 10 1 5:10 5:35 5:40 6:05 1;2;3;4;5;
6:45 7:10 7:10 7:35 1;2;3;4;5;
14:30 14:55 14:55 15:20 1;2;3;4;5;
16:00 16:25 16:30 16:55 1;2;3;4;5;

07 07 HD 051 ORASTIE Geoagiu MADA 25 2 10 1 5:10 5:50 6:00 6:40 6
14:10 14:50 15:00 15:40 6

07 07 HD 052 ORASTIE AUREL VLAICU 13 3 23 1 *6:35 7:00 *7:00 7:35 1;2;3;4;5
*14:20 14:55 *14:45 15:20 1;2;3;4;5
*15:45 16:20 *16:20 16:55 1;2;3;4;5

07 07 HD 053 ORASTIE Pișchinți ROMOSEL 26 5 23 1 6:25 7:05 5:40 6:20 1;2;3;4;5;6
12:20 13:00 7:10 7:50 1;2;3;4;5;6
14:00 14:40 13:15 13:55 1;2;3;4;5;6
15:45 16:25 15:00 15:40 1;2;3;4;5;6
17:30 18:15 16:30 17:10 1;2;3;4;5;6

07 07 HD 054 ORASTIE COSTESTI 19 15 23 3 5:20 5:55 5:35 6:10 1;2;3;4;5
*6:10 6:45 6:00 6:35 1;2;3;4;5
6:35 7:10 *6:45 7:20 1;2;3;4;5
7:30 8:05 7:10 7:45 1;2;3;4;5;6;7
10:30 11:05 8:10 8:45 1;2;3;4;5
11:30 12:05 11:10 11:45 6
12:15 12:50 12:05 12:40 1;2;3;4;5;6;7
13:10 13:45 13:30 14:05 1;2;3;4;5;
*14:20 14:55 13:45 14:20 1;2;3;4;5
15:20 15:55 *15:00 15:35 1;2;3;4;5;6;7
15:45 16:20 15:55 16:30 1;2;3;4;5
16:30 17:05 16:50 17:25 1;2;3;4;5



17:30 18:05 18:15 18:50 1;2;3;4;5
20:00 20:35 21:30 22:05 1;2;3;4;5;6;7
23:30 0:05 0:08 0:43 1;2;3;4;5

08 08 HD 055 DEVA LEȘNIC 16 7 10 1 1 6:10 6:45 6:55 7:30 1;2;3;4;5;6
8:00 8:35 8:45 9:20 1;2;3;4;5;6
11:45 12:20 12:25 13:00 1;2;3;4;5;6,7
13:15 13:50 13:55 14:30 1;2;3;4;5;6;
14:30 15:05 15:45 16:20 1;2;3;4;5;6
18:30 19:05 19:30 20:05 1;2;3;4;5;6,7
20:30 21:05 21:30 22:05 1;2;3;4;5;6

08 08 HD 056 DEVA Muncel FEREGI 44 2 10 1 7:15 8:30 8:35 9:50 1;5
13:30 14:45 14:50 16:05 1;5

08 08 HD 057 DEVA ROȘCANI 40 3 10 1 9:05 9:55 10:00 10:50 1;2;3;4;5
12:00 12:50 13:10 14:00 1;2;3;4;5
14:00 14:50 15:30 16:20 1;2;3;4;5

08 08 HD 058 BATRANA Zbeg DEVA 65 1 23 1 5:30 7:30 16:20 18:20 1;5
08 08 HD 059 DEVA PANC 44 3 23 1 19:15 20:20 5:40 6:45 1;2;3;4;5;6;7

7:15 8:20 8:30 9:35 1;2;3;4;5;6;7
15:15 16:20 17:30 18:35 1;2;3;4;5;6;7

09 09 HD 060 DEVA VISCA 57 1 23 1 1 14:30 16:15 6:00 7:45 1;2;3;4;5
10 10 HD 061 DEVA LAPUGIU DE SUS 50 3 10 1 1 7:00 8:30 05:25 06:55 1;2;3;4;5;6;7

15:00 16:30 11:00 12:30 1;2;3;4;5;6
19:00 20:30 16:45 18:15 1;2;3;4;5;6;7

10 10 HD 062 DEVA STANCESTI 44 2 10 1 10:40 11:50 7:00 8:10 1;2;3;4;5
14:45 15:55 12:30 13:40 1;2;3;4;5

10 10 HD 063 DEVA Lăsău FINTOAG 50 2 10 1 11:00 12:20 06:00 07:20 1;2;3;4;5
16:30 17:50 12:30 13:50 1;2;3;4;5

10 10 HD 064 DEVA ZAM 48 2 23 1 *13:30 14:30 6:20 7:20 1;2;3;4;5
16:00 17:00 *14:35 15:35 1;2;3;4;5

11 11 HD 065 DEVA TARNAVA 22 6 10 1 1 4:45 5:19 5:35 6:09 1;2;3;4;5
6:40 7:14 7:30 8:04 1;2;3;4;5;6;7
11:00 11:34 11:50 12:24 1;2;3;4;5
*13:45 14:19 *14:45 15:19 1;2;3;4;5
16:15 16:49 17:10 17:44 1;2;3;4;5
18:40 19:14 19:30 20:04 1;2;3;4;5;6;7

12 12 HD 066 DEVA Fornădia SULIGHETE 18 3 23 1 1 6:30 7:04 5:45 6:19 1;2;3;4;5
14:30 15:04 7:15 7:49 1;2;3;4;5
16:00 16:34 15:10 15:44 1;2;3;4;5

13 13 HD 067 HUNEDOARA LUNCA CERNII 46 1 10 1 1 15:30 17:15 05:30 07:15 3;5
14 14 HD 068 HUNEDOARA Ciulpăz CERBAL 24 1 10 1 1 15:00 15:45 7:00 7:45 1;5
15 15 HD 069 HUNEDOARA GHELARI 22 5 10 1 1 7:40 8:10 5:30 6:00 1;2;3;4;5;6;7

11:30 12:00 8:15 8:45 1;2;3;4;5;6;7
15:40 16:10 14:00 14:30 1;2;3;4;5;6;7
19:30 20:00 18:00 18:30 1;2;3;4;5;6;7
23:40 0:10 21:30 22:00 1;2;3;4;5;6;7

15 15 HD 070 HUNEDOARA CINCIS SAT 10 9 10 1 6:25 6:50 6:00 6:25 1;2;3;4;5;6
7:40 8:05 7:15 7:40 1;2;3;4;5;6;
10:30 10:55 8:35 9:00 1;2;3;4;5;6
13:15 13:40 11:30 11:55 1;2;3;4;5;6
14:45 15:10 13:50 14:15 1;2;3;4;5;6
15:40 16:05 14:15 14:40 1;2;3;4;5;6
19:15 19:40 16:30 16:55 1;2;3;4;5;6;
21:15 21:40 20:00 20:25 1;2;3;4;5;6;
23:40 0:05 22:00 22:25 1;2;3;4;5;6;

16 16 HD 071 HUNEDOARA HASDAU 34 3 10 1 1 7:40 8:57 5:00 6:17 1;2;3;4;5;6;7
15:40 16:57 13:00 14:17 1;2;3;4;5;6;7
23:40 0:57 21:00 22:17 1;2;3;4;5;6;7

17 17 HD 072 HUNEDOARA SILVASU DE SUS 22 1 10 1 1 15:50 16:20 5:30 6:00 1;2;3;4;5
17 17 HD 073 VILCELE Bretea Română HAŢEG 18 1 10 1 *07:00 7:30 *14:15 14:45 1;2;3;4;5



17 17 HD 074 HUNEDOARA Călan HATEG 38 6 10 1 6:00 6:50 7:00 7:50 1;2;3;4;5;6;7
8:10 9:00 9:10 10:00 1;2;3;4;5
10:30 11:20 11:30 12:20 1;2;3;4;5;6;7
13:30 14:20 14:30 15:20 1;2;3;4;5;6;7
15:30 16:20 17:00 17:50 1;2;3;4;5;6;7
18:00 18:50 19:00 19:50 1;2;3;4;5;6;7

17 17 HD 075 HUNEDOARA NADASTIA de SUS 14 1 10 1 *14:00 14:30 *07:30 8:00 1;2;3;4;5
17 17 HD 076 HUNEDOARA CALAN 14 5 10 1 10:00 10:20 8:40 9:00 1;2;3;4;5

12:00 12:20 11:00 11:20 1;2;3;4;5
14:00 14:20 13:00 13:20 1;2;3;4;5
15:00 15:20 14:30 14:50 1;2;3;4;5
18:30 18:50 17:00 17:20 1;2;3;4;5

17 17 HD 077 HUNEDOARA Nadastia CALAN 18 8 23 1 6:20 6:45 6:50 7:15 1;2;3;4;5
7:30 7:55 8:10 8:35 1;2;3;4;5;6
8:50 9:15 9:30 9:55 1;2;3;4;5;6;7
11:00 11:25 11:50 12:15 1;2;3;4;5;6;7
13:00 13:25 13:40 14:05 1;2;3;4;5;6;7
14:30 14:55 15:20 15:45 1;2;3;4;5;6
16:00 16:25 16:30 16:55 1;2;3;4;5;6;7
17:15 17:40 17:50 18:15 1;2;3;4;5;6;7

17 17 HD 078 HUNEDOARA Călan ORASTIE 47 1 10 1 09:40 10:40 10:45 11:45 1;2;3;4;5
17 17 HD 079 CALAN Batalari COVRAGIU 24 1 10 1 15:40 16:10 5:50 6:20 1;2;3;4;5
17 17 HD 080 CĂLAN Boşorod OCOLIŞU MIC 14 1 10 1 *14:30 14:55 *07:00 07:25 1;2;3;4;5
17 17 HD 081 HUNEDOARA OCOLIŞU MIC 28 1 10 1 15:30 16:15 05:40 06:25 1;2;3;4;5;6
17 17 HD 082 CĂLAN Ocolişu Mic BOŞOROD 11 3 23 1 7:40 8:05 5:45 6:10 1;2;3;4;5

15:40 16:05 13:45 14:10 1;2;3;4;5
23:40 0:05 21:45 22:10 1;2;3;4;5

17 17 HD 083 HUNEDOARA Călan BOSOROD 25 2 10 1 12:20 13:00 *07:05 7:45 1;2;3;4;5
*14:10 15:50 13:10 13:50 1;2;3;4;5

18 18 HD 084 HATEG Ciula Mare RACHITOVA 22 6 10 1 1 6:20 6:50 5:50 6:20 1;2;3;4;5;6
8:10 8:40 6:50 7:20 1;2;3;4;5;6
12:10 12:40 9:00 9:30 1;2;3;4;5;6
15:10 15:40 13:10 13:40 1;2;3;4;5;6
16:30 17:00 15:45 16:15 1;2;3;4;5;6
19:30 20:00 18:00 18:30 1;2;3;4;5;6

18 18 HD 085 HATEG G-ral Berthelot TUSTEA 13 2 10 1 07:20 07:35 07:40 07:55 1;2;3;4;5;6;7
14:10 14:25 14:25 14:40 1;2;3;4;5;6;7

19 19 HD 086 CALAN Hateg POIENI 50 1 10 1 1 14:10 15:40 6:20 7:50 1;2;3;4;5;
19 19 HD 087 HATEG Cirnesti PESTENITA 19 1 10 1 14:30 14:50 7:30 7:50 1;2;3;4;5
20 20 HD 088 HATEG Paros CARNIC 23 7 23 2 1 6:30 7:06 5:50 6:26 1;2;3;4;5;

7:35 8:11 7:10 7:46 1;2;3;4;5;
11:00 11:36 8:30 9:06 1;2;3;4;5;
*12:16 12:52 11:38 12:14 1;2;3;4;5;
14:10 14:46 *13:00 13:36 1;2;3;4;5;
15:40 16:16 14:55 15:31 1;2;3;4;5;
17:30 18:06 16:20 16:56 1;2;3;4;5;

20 20 HD 089 HATEG Bucium Orlea BALOMIR 12 8 10 1 5:10 5:35 6:20 6:45 1,2,3,4,5
06:50 7:15 07:20 7:45 1,2,3,4,5
08:15 8:40 08:45 9:10 1,2,3,4,5
10:40 11:05 11:10 11:35 1,2,3,4,5
12:15 12:40 13:40 14:05 1,2,3,4,5
14:15 14:40 14:45 15:10 1,2,3,4,5
15:15 15:40 15:55 16:20 1,2,3,4,5
16:25 16:50 17:00 17:25 1,2,3,4,5

21 21 HD 090 HATEG COROIESTI 20 5 10 1 1 06:40 07:10 06:00 06:30 1;2;3;4;5
07:50 08:20 7:15 07:45 1,2,3,4,5,
11:15 11:45 8:30 09:00 1;2;3;4;5
14:15 14:45 12:00 12:30 1;2;3;4;5
15:30 16:00 14:50 15:20 1,2,3,4,5



21 21 HD 091 HATEG URIC 26 3 10 1 12:00 12:40 7:00 7:40 1,2,3,4,5
14:15 14:55 13:00 13:40 1,2,3,4,5
16:30 17:10 15:00 15:40 1,2,3,4,5

22 22 HD 092 LUPENI Petroşani DEVA 116 1 10 1 1 5:20 7:40 14:30 16:50 1;2;3;4;5
22 22 HD 093 PETROSANI Haţeg DEVA 95 9 10 7 6:30 8:10 9:30 11:10 1;2;3;4;5;6;7

7:00 8:40 10:00 11:40 1;2;3;4;5;6;7
7:30 9:10 11:30 13:10 1;2;3;4;5;6
8:00 9:40 12:15 13:55 1;2;3;4;5
8:30 10:10 13:00 14:40 1;2;3;4;5;6;7
9:00 10:40 13:45 15:25 1;2;3;4;5
10:00 11:40 15:30 17:10 1;2;3;4;5;6;7
12:30 14:10 16:30 18:10 1;2;3;4;5
13:30 15:10 17:30 19:10 1;2;3;4;5;6;7

22 22 HD 094 PETROSANI HATEG 54 3 10 1 6:15 7:10 7:30 8:25 1;2;3;4;5;6;7
11:00 11:55 12:30 13:25 1;2;3;4;5;6
15:30 16:25 16:45 17:40 1;2;3;4;5;6;7

23 23 HD 095 PETROSANI URICANI 29 95 10 16 2 6:00 6:55 5:00 5:55 1;2;3;4;5;6;7
6:10 7:05 5:30 6:25 1;2;3;4;5;6;7
6:20 7:15 5:50 6:45 1;2;3;4;5;6;7
6:30 7:25 6:05 7:00 1;2;3;4;5;6;7
6:40 7:35 6:15 7:10 1;2;3;4;5;6;7
6:50 7:45 6:25 7:20 1;2;3;4;5;6;7
7:00 7:55 6:35 7:30 1;2;3;4;5;6;7
7:10 8:05 6:45 7:40 1;2;3;4;5;6;7
7:20 8:15 6:55 7:50 1;2;3;4;5;6;7
7:30 8:25 7:05 8:00 1;2;3;4;5;6;7
7:40 8:35 7:15 8:10 1;2;3;4;5;6;7
7:50 8:45 7:25 8:20 1;2;3;4;5;6;7
8:00 8:55 7:35 8:30 1;2;3;4;5;6;7
8:10 9:05 7:45 8:40 1;2;3;4;5;6;7
8:20 9:15 7:55 8:50 1;2;3;4;5;6;7
8:30 9:25 8:05 9:00 1;2;3;4;5;6;7
8:40 9:35 8:15 9:10 1;2;3;4;5;6;7
8:50 9:45 8:25 9:20 1;2;3;4;5;6;7
9:00 9:55 8:35 9:30 1;2;3;4;5;6;7
9:10 10:05 8:45 9:40 1;2;3;4;5;6;7
9:20 10:15 8:55 9:50 1;2;3;4;5;6;7
9:30 10:25 9:05 10:00 1;2;3;4;5;6;7
9:40 10:35 9:15 10:10 1;2;3;4;5;6;7
9:50 10:45 9:25 10:20 1;2;3;4;5;6;7
10:00 10:55 9:35 10:30 1;2;3;4;5;6;7
10:10 11:05 9:45 10:40 1;2;3;4;5;6;7
10:20 11:15 9:55 10:50 1;2;3;4;5;6;7
10:30 11:25 10:05 11:00 1;2;3;4;5;6;7
10:40 11:35 10:15 11:10 1;2;3;4;5;6;7
10:50 11:45 10:25 11:20 1;2;3;4;5;6;7
11:00 11:55 10:35 11:30 1;2;3;4;5;6;7
11:10 12:05 10:45 11:40 1;2;3;4;5;6;7
11:20 12:15 10:55 11:50 1;2;3;4;5;6;7
11:30 12:25 11:05 12:00 1;2;3;4;5;6;7
11:40 12:35 11:15 12:10 1;2;3;4;5;6;7
11:50 12:45 11:25 12:20 1;2;3;4;5;6;7
12:00 12:55 11:35 12:30 1;2;3;4;5;6;7
12:10 13:05 11:45 12:40 1;2;3;4;5;6;7
12:20 13:15 11:55 12:50 1;2;3;4;5;6;7
12:30 13:25 12:05 13:00 1;2;3;4;5;6;7
12:40 13:35 12:15 13:10 1;2;3;4;5;6;7
12:50 13:45 12:25 13:20 1;2;3;4;5;6;7
13:00 13:55 12:35 13:30 1;2;3;4;5;6;7



13:10 14:05 12:45 13:40 1;2;3;4;5;6;7
13:20 14:15 12:55 13:50 1;2;3;4;5;6;7
13:30 14:25 13:05 14:00 1;2;3;4;5;6;7
13:40 14:35 13:15 14:10 1;2;3;4;5;6;7
13:50 14:45 13:25 14:20 1;2;3;4;5;6;7
14:00 14:55 13:35 14:30 1;2;3;4;5;6;7
14:10 15:05 13:45 14:40 1;2;3;4;5;6;7
14:20 15:15 13:55 14:50 1;2;3;4;5;6;7
14:30 15:25 14:05 15:00 1;2;3;4;5;6;7
14:40 15:35 14:15 15:10 1;2;3;4;5;6;7
14:50 15:45 14:25 15:20 1;2;3;4;5;6;7
15:00 15:55 14:35 15:30 1;2;3;4;5;6;7
15:10 16:05 14:45 15:40 1;2;3;4;5;6;7
15:20 16:15 14:55 15:50 1;2;3;4;5;6;7
15:30 16:25 15:05 16:00 1;2;3;4;5;6;7
15:40 16:35 15:15 16:10 1;2;3;4;5;6;7
15:50 16:45 15:25 16:20 1;2;3;4;5;6;7
16:00 16:55 15:35 16:30 1;2;3;4;5;6;7
16:10 17:05 15:45 16:40 1;2;3;4;5;6;7
16:20 17:15 15:55 16:50 1;2;3;4;5;6;7
16:30 17:25 16:05 17:00 1;2;3;4;5;6;7
16:40 17:35 16:15 17:10 1;2;3;4;5;6;7
16:50 17:45 16:25 17:20 1;2;3;4;5;6;7
17:00 17:55 16:35 17:30 1;2;3;4;5;6;7
17:10 18:05 16:45 17:40 1;2;3;4;5;6;7
17:20 18:15 16:55 17:50 1;2;3;4;5;6;7
17:30 18:25 17:05 18:00 1;2;3;4;5;6;7
17:40 18:35 17:15 18:10 1;2;3;4;5;6;7
17:50 18:45 17:25 18:20 1;2;3;4;5;6;7
18:00 18:55 17:35 18:30 1;2;3;4;5;6;7
18:10 19:05 17:45 18:40 1;2;3;4;5;6;7
18:20 19:15 17:55 18:50 1;2;3;4;5;6;7
18:30 19:25 18:05 19:00 1;2;3;4;5;6;7
18:40 19:35 18:15 19:10 1;2;3;4;5;6;7
18:50 19:45 18:25 19:20 1;2;3;4;5;6;7
19:00 19:55 18:35 19:30 1;2;3;4;5;6;7
19:10 20:05 18:45 19:40 1;2;3;4;5;6;7
19:20 20:15 18:55 19:50 1;2;3;4;5;6;7
19:30 20:25 19:05 20:00 1;2;3;4;5;6;7
19:40 20:35 19:15 20:10 1;2;3;4;5;6;7
19:50 20:45 19:25 20:20 1;2;3;4;5;6;7
20:00 20:55 19:35 20:30 1;2;3;4;5;6;7
20:10 21:05 19:45 20:40 1;2;3;4;5;6;7
20:20 21:15 19:55 20:50 1;2;3;4;5;6;7
20:30 21:25 20:05 21:00 1;2;3;4;5;6;7
20:40 21:35 20:15 21:10 1;2;3;4;5;6;7
20:50 21:45 20:25 21:20 1;2;3;4;5;6;7
21:00 21:55 20:35 21:30 1;2;3;4;5;6;7
21:15 22:10 20:50 21:45 1;2;3;4;5;6;7
21:30 22:25 21:05 22:00 1;2;3;4;5;6;7
21:45 22:40 21:20 22:15 1;2;3;4;5;6;7
22:00 22:55 21:35 22:30 1;2;3;4;5;6;7

23 23 HD 096 LUPENI BUTA 24 14 10 2 6:00 6:43 7:00 7:43 1;2;3;4;5;6;7
7:00 7:43 8:00 8:43 1;2;3;4;5;6;7
8:00 8:43 9:00 9:43 1;2;3;4;5;6;7
9:00 9:43 10:00 10:43 1;2;3;4;5;6;7
10:00 10:43 11:00 11:43 1;2;3;4;5;6;7
11:00 11:43 12:00 12:43 1;2;3;4;5;6;7
12:00 12:43 13:00 13:43 1;2;3;4;5;6;7



13:00 13:43 14:00 14:43 1;2;3;4;5;6;7
14:00 14:43 15:00 15:43 1;2;3;4;5;6;7
15:00 15:43 16:00 16:43 1;2;3;4;5;6;7
16:00 16:43 17:00 17:43 1;2;3;4;5;6;7
17:00 17:43 18:00 18:43 1;2;3;4;5;6;7
18:00 18:43 19:00 19:43 1;2;3;4;5;6;7
19:00 19:43 20:00 20:43 1;2;3;4;5;6;7

23 23 HD 097 PETROSANI ANINOASA 15 39 10 6 6:00 6:30 5:15 5:45 1;2;3;4;5;6;7
6:20 6:50 6:00 6:30 1;2;3;4;5
6:40 7:10 6:20 6:50 1;2;3;4;5
7:00 7:30 6:40 7:10 1;2;3;4;5;6;7
7:20 7:50 7:00 7:30 1;2;3;4;5
7:40 8:10 7:10 7:40 1;2;3;4;5
8:00 8:30 7:20 7:50 1;2;3;4;5;6;7
8:20 8:50 7:30 8:00 1;2;3;4;5
8:40 9:10 8:00 8:30 1;2;3;4;5
9:00 9:30 8:20 8:50 1;2;3;4;5;6;7
9:20 9:50 8:40 9:10 1;2;3;4;5
9:40 10:10 9:00 9:30 1;2;3;4;5
10:00 10:30 9:20 9:50 1;2;3;4;5;6;7
10:20 10:50 9:40 10:10 1;2;3;4;5
10:40 11:10 10:00 10:30 1;2;3;4;5
11:00 11:30 10:20 10:50 1;2;3;4;5;6;7
11:20 11:50 10:40 11:10 1;2;3;4;5
11:40 12:10 11:00 11:30 1;2;3;4;5
12:00 12:30 11:20 11:50 1;2;3;4;5;6;7
12:20 12:50 11:40 12:10 1;2;3;4;5
12:40 13:10 12:00 12:30 1;2;3;4;5
13:00 13:30 12:20 12:50 1;2;3;4;5;6;7
13:20 13:50 12:40 13:10 1;2;3;4;5
13:40 14:10 13:00 13:30 1;2;3;4;5
14:00 14:30 13:20 13:50 1;2;3;4;5;6;7
14:20 14:50 13:40 14:10 1;2;3;4;5
14:40 15:10 14:00 14:30 1;2;3;4;5
15:00 15:30 14:20 14:50 1;2;3;4;5;6;7
15:30 16:00 14:40 15:10 1;2;3;4;5
16:00 16:30 15:00 15:30 1;2;3;4;5;6;7
16:30 17:00 15:30 16:00 1;2;3;4;5
17:00 17:30 16:00 16:30 1;2;3;4;5;6;7
17:30 18:00 16:30 17:00 1;2;3;4;5
18:00 18:30 17:00 17:30 1;2;3;4;5;6;7
18:30 19:00 17:30 18:00 1;2;3;4;5
19:00 19:30 18:00 18:30 1;2;3;4;5;6;7
20:00 20:30 19:00 19:30 1;2;3;4;5;6;7
21:00 21:30 20:00 20:30 1;2;3;4;5;6;7
22:00 22:30 21:00 21:30 1;2;3;4;5;6;7

24 24 HD 098 PETROSANI Petrila LONEA 10 87 10 10 1 6:00 6:18 6:00 6:18 1;2;3;4;5;6;7
6:10 6:28 6:10 6:28 1;2;3;4;5;6;7
6:20 6:38 6:20 6:38 1;2;3;4;5;6;7
6:30 6:48 6:30 6:48 1;2;3;4;5;6;7
6:40 6:58 6:40 6:58 1;2;3;4;5;6;7
6:50 7:08 6:50 7:08 1;2;3;4;5;6;7
7:00 7:18 7:00 7:18 1;2;3;4;5;6;7
7:10 7:28 7:10 7:28 1;2;3;4;5;6;7
7:20 7:38 7:20 7:38 1;2;3;4;5;6;7
7:30 7:48 7:30 7:48 1;2;3;4;5;6;7
7:40 7:58 7:40 7:58 1;2;3;4;5;6;7
7:50 8:08 7:50 8:08 1;2;3;4;5;6;7
8:00 8:18 8:00 8:18 1;2;3;4;5;6;7



8:10 8:28 8:10 8:28 1;2;3;4;5;6;7
8:20 8:38 8:20 8:38 1;2;3;4;5;6;7
8:30 8:48 8:30 8:48 1;2;3;4;5;6;7
8:40 8:58 8:40 8:58 1;2;3;4;5;6;7
8:50 9:08 8:50 9:08 1;2;3;4;5;6;7
9:00 9:18 9:00 9:18 1;2;3;4;5;6;7
9:10 9:28 9:10 9:28 1;2;3;4;5;6;7
9:20 9:38 9:20 9:38 1;2;3;4;5;6;7
9:30 9:48 9:30 9:48 1;2;3;4;5;6;7
9:40 9:58 9:40 9:58 1;2;3;4;5;6;7
9:50 10:08 9:50 10:08 1;2;3;4;5;6;7
10:00 10:18 10:00 10:18 1;2;3;4;5;6;7
10:10 10:28 10:10 10:28 1;2;3;4;5;6;7
10:20 10:38 10:20 10:38 1;2;3;4;5;6;7
10:30 10:48 10:30 10:48 1;2;3;4;5;6;7
10:40 10:58 10:40 10:58 1;2;3;4;5;6;7
10:50 11:08 10:50 11:08 1;2;3;4;5;6;7
11:00 11:18 11:00 11:18 1;2;3;4;5;6;7
11:10 11:28 11:10 11:28 1;2;3;4;5;6;7
11:20 11:38 11:20 11:38 1;2;3;4;5;6;7
11:30 11:48 11:30 11:48 1;2;3;4;5;6;7
11:40 11:58 11:40 11:58 1;2;3;4;5;6;7
11:50 12:08 11:50 12:08 1;2;3;4;5;6;7
12:00 12:18 12:00 12:18 1;2;3;4;5;6;7
12:10 12:28 12:10 12:28 1;2;3;4;5;6;7
12:20 12:38 12:20 12:38 1;2;3;4;5;6;7
12:30 12:48 12:30 12:48 1;2;3;4;5;6;7
12:40 12:58 12:40 12:58 1;2;3;4;5;6;7
12:50 13:08 12:50 13:08 1;2;3;4;5;6;7
13:00 13:18 13:00 13:18 1;2;3;4;5;6;7
13:10 13:28 13:10 13:28 1;2;3;4;5;6;7
13:20 13:38 13:20 13:38 1;2;3;4;5;6;7
13:30 13:48 13:30 13:48 1;2;3;4;5;6;7
13:40 13:58 13:40 13:58 1;2;3;4;5;6;7
13:50 14:08 13:50 14:08 1;2;3;4;5;6;7
14:00 14:18 14:00 14:18 1;2;3;4;5;6;7
14:10 14:28 14:10 14:28 1;2;3;4;5;6;7
14:20 14:38 14:20 14:38 1;2;3;4;5;6;7
14:30 14:48 14:30 14:48 1;2;3;4;5;6;7
14:40 14:58 14:40 14:58 1;2;3;4;5;6;7
14:50 15:08 14:50 15:08 1;2;3;4;5;6;7
15:00 15:18 15:00 15:18 1;2;3;4;5;6;7
15:10 15:28 15:10 15:28 1;2;3;4;5;6;7
15:20 15:38 15:20 15:38 1;2;3;4;5;6;7
15:30 15:48 15:30 15:48 1;2;3;4;5;6;7
15:40 15:58 15:40 15:58 1;2;3;4;5;6;7
15:50 16:08 15:50 16:08 1;2;3;4;5;6;7
16:00 16:18 16:00 16:18 1;2;3;4;5;6;7
16:10 16:28 16:10 16:28 1;2;3;4;5;6;7
16:20 16:38 16:20 16:38 1;2;3;4;5;6;7
16:30 16:48 16:30 16:48 1;2;3;4;5;6;7
16:40 16:58 16:40 16:58 1;2;3;4;5;6;7
16:50 17:08 16:50 17:08 1;2;3;4;5;6;7
17:00 17:18 17:00 17:18 1;2;3;4;5;6;7
17:10 17:28 17:10 17:28 1;2;3;4;5;6;7
17:20 17:38 17:20 17:38 1;2;3;4;5;6;7
17:30 17:48 17:30 17:48 1;2;3;4;5;6;7
17:40 17:58 17:40 17:58 1;2;3;4;5;6;7
17:50 18:08 17:50 18:08 1;2;3;4;5;6;7



18:00 18:18 18:00 18:18 1;2;3;4;5;6;7
18:10 18:28 18:10 18:28 1;2;3;4;5;6;7
18:20 18:38 18:20 18:38 1;2;3;4;5;6;7
18:40 18:58 18:40 18:58 1;2;3;4;5;6;7
18:50 19:08 18:50 19:08 1;2;3;4;5;6;7
19:10 19:28 19:10 19:28 1;2;3;4;5;6;7
19:20 19:38 19:20 19:38 1;2;3;4;5;6;7
19:50 20:08 19:50 20:08 1;2;3;4;5;6;7
20:10 20:28 20:10 20:28 1;2;3;4;5;6;7
20:20 20:38 20:20 20:38 1;2;3;4;5;6;7
20:40 20:58 20:40 20:58 1;2;3;4;5;6;7
20:50 21:08 20:50 21:08 1;2;3;4;5;6;7
21:10 21:28 21:10 21:28 1;2;3;4;5;6;7
21:20 21:38 21:20 21:38 1;2;3;4;5;6;7
22:00 22:18 22:00 22:18 1;2;3;4;5;6;7

24 24 HD 099 PETROSANI Cimpa 13 32 10 4 5:45 6:10 6:15 6:40 1;2;3;4;5;6;7
6:45 7:10 7:15 7:40 1;2;3;4;5;6;7
7:15 7:40 7:45 8:10 1;2;3;4;5;6;7
7:45 8:10 8:15 8:40 1;2;3;4;5;6;7
8:15 8:40 8:45 9:10 1;2;3;4;5;6;7
8:45 9:10 9:15 9:40 1;2;3;4;5;6;7
9:15 9:40 9:45 10:10 1;2;3;4;5;6;7
9:45 10:10 10:15 10:40 1;2;3;4;5;6;7
10:15 10:40 10:45 11:10 1;2;3;4;5;6;7
10:45 11:10 11:15 11:40 1;2;3;4;5;6;7
11:15 11:40 11:45 12:10 1;2;3;4;5;6;7
11:45 12:10 12:15 12:40 1;2;3;4;5;6;7
12:15 12:40 12:45 13:10 1;2;3;4;5;6;7
12:45 13:10 13:15 13:40 1;2;3;4;5;6;7
13:15 13:40 13:45 14:10 1;2;3;4;5;6;7
13:45 14:10 14:15 14:40 1;2;3;4;5;6;7
14:15 14:40 14:45 15:10 1;2;3;4;5;6;7
14:45 15:10 15:15 15:40 1;2;3;4;5;6;7
15:15 15:40 15:45 16:10 1;2;3;4;5;6;7
15:45 16:10 16:15 16:40 1;2;3;4;5;6;7
16:15 16:40 16:45 17:10 1;2;3;4;5;6;7
16:45 17:10 17:15 17:40 1;2;3;4;5;6;7
17:15 17:40 17:45 18:10 1;2;3;4;5;6;7
17:45 18:10 18:15 18:40 1;2;3;4;5;6;7
18:15 18:40 18:45 19:10 1;2;3;4;5;6;7
18:45 19:10 19:15 19:40 1;2;3;4;5;6;7
19:15 19:40 19:45 20:10 1;2;3;4;5;6;7
19:45 20:10 20:15 20:40 1;2;3;4;5;6;7
20:15 20:40 20:45 21:10 1;2;3;4;5;6;7
20:45 21:10 21:15 21:40 1;2;3;4;5;6;7
21:15 21:40 21:45 22:10 1;2;3;4;5;6;7
21:45 22:10 22:15 22:40 1;2;3;4;5;6;7

24 24 HD 100 PETROSANI Cimpa 14 4 10 1 6:50 7:15 7:20 7:45 1;2;3;4;5
14:15 14:40 14:45 15:10 1;2;3;4;5
16:15 16:40 16:45 17:10 1;2;3;4;5
20:15 20:40 20:45 21:10 1;2;3;4;5

24 24 HD 101 PETROSANI Cimpa JIET 14 5 10 1 7:05 7:30 7:40 8:05 1;2;3;4;5;6;7
9:05 9:30 9:40 10:05 1;2;3;4;5;6;7
13:05 13:30 13:40 14:05 1;2;3;4;5;6;7
15:05 15:30 15:40 16:05 1;2;3;4;5;6;7
20:00 20:25 20:40 21:05 1;2;3;4;5

24 24 HD 102 JIET Maleia PETROSANI 8 12 10 1 07:20 07:34 07:00 07:14 1;2;3;4;5;6;7
08:20 08:34 08:00 08:14 1;2;3;4;5;6;7
09:20 09:34 09:00 09:14 1;2;3;4;5;6;7

POD GURA 
RĂSCOALA



10:20 10:34 10:00 10:14 1;2;3;4;5;6;7
11:20 11:34 11:00 11:14 1;2;3;4;5;6;7
12:20 12:34 12:00 12:14 1;2;3;4;5;6;7
13:20 13:34 13:00 13:14 1;2;3;4;5;6;7
14:20 14:34 14:00 14:14 1;2;3;4;5;6;7
15:20 15:34 15:00 15:14 1;2;3;4;5;6;7
16:20 16:34 16:00 16:14 1;2;3;4;5;6
17:20 17:34 17:00 17:14 1;2;3;4;5
18:20 18:34 18:00 18:14 1;2;3;4;5

25 25 HD 103 RIU DE MORI HATEG 24 5 10 1 1 7:00 7:30 7:30 8:00 1;2;3;4;5;6;7
8:10 8:40 11:00 11:30 1;2;3;4;5;6;7
12:00 12:30 13:00 13:30 1;2;3;4;5;6;7
13:35 14:05 14:10 14:40 1;2;3;4;5;6;7
14:45 15:15 15:30 16:00 1;2;3;4;5;6;7

25 25 HD 104 HATEG OHABA-SIBISEL 19 1 10 1 14:20 15:05 7:05 7:50 1;2;3;4;5
26 26 HD 105 HUNEDOARA Govăjdie LELESE 34 4 10 1 1 5:00 6:00 6:05 7:05 1;2;3;4;5;6

7:10 8:10 8:15 9:15 1;2;3;4;5;6
12:30 13:30 13:35 14:35 1;2;3;4;5;6
15:15 16:15 16:20 17:20 1;2;3;4;5;6

27 27 HD 106 HUNEDOARA Cerișor RUNCU MARE 46 1 10 1 1 15:30 17:30 06:45 08:45 1;2;3;4;5

 

Nota: 1. În graficul de circulație cursele punctate cu  *  sunt sistate pe perioada vacanțelor școlare
Nota: 2. În graficul de circulație cursele punctate cu  **  sunt  pe perioada  sezonului estival



                          Anexa                   

KM Nr. 
stație Denumire stație

Traseul 01: Brad - Deva
0 1 Brad - Autogară Crisbus
4 2 Gura Ruzii
6 3 Luncoiu de Jos
8 4 Podele

10 5 Luncoiul de Sus
12 6 Dealu Mare - Ram.
15 7 Vălișoara
20 8 Săliștioara
24 9 Fornădia
26 10 Căinelu de Jos
28 11 Bejan
31 12 Șoimuș
37 13 Deva - Autogară B.V.Dasler

Traseul 02: Brad - Uibărești
0 1 Brad - Autogară Crisbus
2 2 Mesteacăn
4 3 Ribița - Ram.
6 4 Ribița - Pod
7 5 Ribiţa
10 6 Între ape
12 7 Uibărești

Traseul 03: Hărțăgani - Brad
0 1     Hărțăgani        
3 2 Săliște
5 3 Băița

10 4  Ormindea         
13 5 Peștera
16 6 Vălișoara - Ram.
17 7 Dealu Mare - Ram.
19 8 Luncoiu de Sus
21 9 Podele
23 10 Luncoiu de Jos
25 11 Gura Ruzii
29 12 Brad - Autogară Crisbus

Traseul 04: Brad - Dealu Mare
0 1 Brad - Autogară Crisbus
4 2 Gura Ruzii
6 3 Luncoiu de Jos
7 4 Stejaru - Coop.
9 5 Stejaru - Ram.
11 6 Podele
13 7 Luncoiu de Sus
15 8    Dealu Mare - Ram.
20 9    Dealu Mare     

Traseul 05: Brad - Obârșa
0 1 Brad - Autogară Crisbus
2 2 Mesteacăn
4 3 Ribița - Ram.

Stațiile publice
aferente transportului public județean de persoane prin curse regulate

(Anexa la Caietul de sarcini al serviciului de transport public
județean de persoane prin curse regulate, în județul Hunedoara)

                             Anexa nr.2 la Hotărârea nr.   177/2013  



6 4 Țebea
8 5 Baia de Criş

10 6 Rișca
13 7 Baldovin
15 8 Rişculiţa
18 9 Leaut - Ram.
19 10 Dobroț
21 11 Obârșa         

Traseul 06: Brad - Bulzești
0 1 Brad - Autogară Crisbus
2 2 Mesteacăn
4 3 Ribița - Ram.
6 4 Ţebea - Gorun Horea
8 5 Baia de Criş

11 6 Rişca
13 7 Baldovin
17 8 Rişculiţa
18 9 Bulzeştii de Jos
20 10 Sălaş
29 11   Bulzeștii de Sus   

Traseul 07: Brad - După Piatră
0 1 Brad - Autogară Crisbus
1 2 Brad - Poştă
3 3 Brad - Goşa
4 4 Brad - Tărățel
6 5 Gura Barza - Ram.
7 6 Crișcior
11 7 Zdrapți
16 8 Mihăileni
18 9 Blăjeni - Ram.
20 10 Buceș
23 11 Stănija - Ram.
26 12 Grohotele
31 13 După Piatră - Școală
33 14 După Piatră 

Traseul 08: Brad - Stănija
0 1 Brad - Autogară Crisbus
1 2 Brad - Poştă
3 3 Brad - Goşa
4 4 Brad - Tărățel
6 5 Gura Barza
7 6 Crișcior
11 7 Zdrapți
16 8 Mihăileni
18 9 Blăjeni - Ram.
20 10 Buceș
23 11 Stănija - Ram.
26 12 Stănija          

Traseul 09: Brad - Grosuri
0 1 Brad - Autogară Crisbus
1 2 Brad - Poştă
3 3 Brad - Goşa
4 4 Brad - Tărățel
6 5 Gura Barza - Ram.
7 6 Crișcior
11 7 Zdrapți
16 8 Mihăileni
18 9 Blăjeni - Ram.
23 10 Blăjeni
25 11 Plai
27 12 Criș
32 13 Grosuri - pod



34 14 Grosuri       
Traseul 10: Brad - Șesuri

0 1 Brad - Autogară Crisbus
1 2 Brad - Poştă
3 3  Brad - Goşa.
4 4 Brad - Tărăţel
6 5 Gura Barza - Ram.
7 6 Crișcior
8 7 Colnic
9 8 Gura Gârzii
10 9 Stadion
12 10 Bucureșci
13 11 Sătuţ - Ram.
16 12 Șesuri          

Traseul 11: Brad - Merișor
0 1 Brad - Autogară Crisbus
1 2 Brad - Poştă
3 3  Brad - Goşa.
4 4 Brad - Tărăţel
6 5 Gura Barza
7 6 Crișcior
8 7 Colnic 
9 8 Gura Gârzi
10 9 Stadion 
11 10 Bucureșci       
13 11 Rovina
16 12 Merișor

Traseul 12: Brad - Zdrapți
0 1 Brad - Autogară Crisbus
1 2 Brad - Poştă
3 3  Brad - Goşa.
4 4 Brad - Tărăţel
6 5      Gura Barza - Ram.  
7 6 Crișcior
9 7 Cornet
10 8 Putini
11 9 Zdrapți         

Traseul 13: Brad - Crișcior
0 1 Brad - Autogară Crisbus
1 2 Brad - Poştă
3 3  Brad - Goşa.
4 4 Brad - Tărăţel
6 5 Gura Barza
7 6 Crişcior

Traseul 14: Brad - Curechiu
0 1 Brad - Autogară Crisbus
1 2 Brad - Poştă
3 3  Brad - Goşa.
4 4 Brad - Tărăţel
6 5 Gura Barza - Ram.
7 6 Crișcior
10 7 Șesuri - Ram.
12 8 Bucureșci
14 9 Sătuț
17 10 Valea Pădurii
22 11 Curechiu

Traseul 15: Brad - Dumbrava
0 1 Brad - Autogară Crisbus
2 2 Mesteacăn
4 3 Ribița - Ram.
6 4 Ribița - Pod
8 5 Crișan



13 6 Dumbrava - Moară
20 7  Dumbrava de Jos

Traseul 16: Brad - Tomești
0 1 Brad - Autogară Crisbus
2 2 Mesteacăn
4 3 Ribița - Ram.
5 4 Țebea
8 5 Baia de Criș
11 6 Lunca - Gară
13 7 Carăstău - Ram.
17 8 Tarnava de Criș
20 9 Șteia
23 10     Tomești      

Traseul 17: Brad - Vața de Jos
0 1 Brad - Autogară Crisbus
2 2 Mesteacăn
4 3 Ribița - Ram.
6 4 Țebea
8 5 Baia de Criș
11 6 Lunca - Gară
13 7 Cărăstău - Ram.
17 8 Târnava de Criș
18 9 Vața de Jos - Ram.
20 10      Vața de Jos      

Traseul 18: Brad - Căzănești
0 1 Brad - Autogară Crisbus
2 2 Mestăcăn
4 3 Ribiţa - Ram.
6 4 Ţebea
8 5 Baia de Criş
11 6 Lunca - Gară
13 7 Cărăstău - Ram.
17 8 Târnava de Criş
18 9 Vaţa de Jos - Ram.
20 10 Vaţa de Jos
22 11 Vaţa de Sus
29 12 Căzănești

Traseul 19: Deva - Barbura
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
6 2 Șoimus
9 3 Bejan - Ram.
11 4 Păuliș
13 5 Chișcădaga
16 6 Lunca
19 7 Fizeș
22 8 Barbura        

Traseul 20: Deva - Hărțăgani
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
6 2 Șoimuș 
9 3 Bejan - Ram.
11 4 Păuliș        
13 5 Chișcădaga 
16 6 Lunca 
19 7 Fizeș .
21 8 Crăciunești 
25 9 Băița
30 10 Ormindea 
35 11 Băița 
37 12 Trestia
39 13 Săliște 
42 14     Hărțăgani 



Traseul 21: Deva - Banpotoc
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
4 2 Deva Licee 2 str.Minerului
6 3 Șoimuș - Consiliu
7 4 Bălata - Abator
8 5 Ferma nr. 8
10 6 Balata - Sat
12 7 Hărău - Ram.
15 8 Hărău
16 9 Chimindia
20 10  Banpotoc       

Traseul 22: Deva - Toplița
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
6 2 Șoimuș - DN 76    
7 3 Șoimuș - Consiliu
9 4 Șoimuș - Coop.

10 5 Șoimuș - Vale
12 6 Boholt
16 7 Toplița          

Traseul 23: Deva - Bârcea Mare
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
1 2 Deva - Opera 2
3 3 Deva - Liceul Tehnic Transilvania 2
4 4 Deva - Cămin Cultural Ceangăi 2
5 5 Deva - Dacia Service 2
6 6 Sântuhalm - Ram.
7 7 Sântandrei -  Ram.
8 8 Sântandrei

11 9   Bârcea Mare   
Traseul 24;25: Deva - Simeria

0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
1 2 Deva - Opera 2
3 3 Deva - Liceul Tehnic Transilvania 2
4 4 Deva - Cămin Cultural Ceangăi 2
5 5 Deva - Dacia Service 2
6 6 Sântuhalm
7 7 Sântandrei - Ram.

12 8 Simeria - Gara
13 9 Simeria - Piață
14 10 Simeria - Parc

Traseul 26: Deva  - Călan
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
1 2 Deva - Opera 2
3 3 Deva - Liceul Tehnic Transilvania 2
4 4 Deva - Cămin Cultural Ceangăi 2
5 5 Deva - Dacia Service 2
6 6 Santuhalm
8 7 Santandrei - Ram.

12 8 Simeria - Gară   
14 9 Simeria - Ram
19 10 Băcia
20 11 Băcia - haltă
22 12 Batiz
24 13 Călan - Bai
25 14 Călan - Orasul vechi
26 15 Crişeni - Ram.
27 16    Călan O.N. - Autogară Crisbus

Traseul 27: Deva - Zeicani
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
1 2 Deva - Opera 2
3 3 Deva - Liceul Tehnic Transilvania 2



4 4 Deva - Cămin Cultural Ceangăi 2
5 5 Deva - Dacia Service 2
6 6 Santuhalm
8 7 Santandrei - Ram.

12 8 Simeria Gara
14 9 Simeria Ram.
19 10 Băcia
20 11 Băcia - haltă
22 12 Batiz
24 13 Călan - Bai
25 14 Calan - Orasul Vechi
26 15 Crişeni - Ram.
27 16     Călan O.N. - Autogară Crisbus
29 17 Strei
31 18 Rusi
35 19 Bretea Strei
38 20 Plopi
45 21 Hateg - Lidel
50 22 Totesti
53 23 Păclisa
56 24 Pesteana
60 25 Breazova - Ram.
62 26 Sarmizegetusa
66 27 Zeicani

Traseul 28: Simeria - Petreni
0 1 Simeria Parc
1 2 Simeria Piata
2 3 Simeria Gara
3 4 Tampa
6 5 Băcia Politie
7 6 Băcia Bufet
9 7 Petreni -  Pod

10 8     Petreni
Traseul 29: Deva - Orăștie

0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
1 2 Deva - Opera 2
3 3 Deva - Liceul Tehnic Transilvania 2
4 4 Deva - Cămin Cultural Ceangăi 2
5 5 Deva - Dacia Service 2
6 6 Sântuhalm
8 7 Sântandrei - Ram.

12 8 Simeria
14 9 Ram. DN 66
15 10 Simeria Veche
19 11 Spini
23 12 Turdas
25 13  Orăștie - Chimica
27 14 Orăştie - Autogară Transcolect

Traseul 30: Deva - Geoagiu Băi
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
1 2 Deva - Opera 2
3 3 Deva - Liceul Tehnic Transilvania 2
4 4 Deva - Cămin Cultural Ceangăi 2
5 5 Deva - Dacia Service 2
6 6 Sântuhalm
8 7 Sântandrei - Ram.

12 8 Simeria
14 9 Ram. DN 66
15 10 Simeria Veche
19 11 Spini
23 12 Turdaș
25 13 Orăștie - Chimica 



26 14 Orăştie - Autogară Transcolect
33 15 Geoagiu - Haltă
37 16 Gelmar 
39 17 Geoagiu - Bogdănoaie
40 18 Geoagiu - Pod Mahler
41 19 Geoagiu Suseni
46 20 Geoagiu Băi        

Traseul 31: Deva - Pricaz
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
1 2 Deva - Opera 2
3 3 Deva - Liceul Tehnic Transilvania 2
4 4 Deva - Cămin Cultural Ceangăi 2
5 5 Deva - Dacia Service 2
6 6 Sântuhalm
8 7 Sântandrei - Ram.
12 8 Simeria
14 9 Ram. DN 66
15 10 Simeria Veche
19 11 Spini
23 12 Turdaș
25 13 Orăstie - Chimica
26 14 Orăştie - Miorița
27 15 Orăştie - Autogară Transcolect
28 16 Orăştie - Mioriţa
36 17 Pricaz

Traseul 32;33: Deva - Hunedoara
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
1 2 Deva - Opera 2
3 3 Deva - Liceul Tehnic Transilvania 2
4 4 Deva - Cămin Cultural Ceangăi 2
5 5 Deva - Dacia Service 2
6 6 Sântuhalm 
8 7 Bârcea 
10 8 Cristur 
12 9 Peștiș - Sat
14 10 Peștiș - Parc Industrial
17 11 Hunedoara - Ceangăi
20 12   Hunedoara - Autogara Interservice

Traseul 34: Hunedoara - Mânerău
0 1    Hunedoara - Autogara Interservice
8 2 Mânerău 

Traseul 35: Hunedoara - Nandru
0 1    Hunedoara - Autogara Interservice
1 2 Hunedoara - Ceangăi
4 3 Peștiș - Parc Industrial
6 4 Peștisu Mic
8 5 Josani
10 6 Valea Nandrului
19 7 Nandru 

Traseul 36: Deva - Hondol
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
4 2 Deva Licee 2 str.Minerului
6 3 Soimus - Consiliu
7 4 Balata - Abator
8 5 Ferma nr 8.
10 6 Balata - Sat
12 7 Harau - Ram.
13 8 Barsau
15 9 Nojag - Ram.
18 10 Certeju de Sus
19 11 Certej - Dispensar
20 12 Hondol



Traseul 37: Deva - Săcărâmb
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
7 2 Șoimuș - Consiliu

11 3 Balata
13 4 Hărău - Ram.
15 5 Bârsău
16 6 Nojag - Ram.
19 7 Certej           
25 8 Bocșa Mică
27 9 Săcărâmb       

Traseul 38: Deva - Măgura
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
7 2 Șoimuș - Consiliu

11 3 Bălata
13 4 Hărău - Ram.
15 5 Bârsău - Coop.
16 6 Nojag - Ram.
19 7 Certeju de Sus
24 8    Măgura         

Traseul 39: Deva - Vărmaga
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
4 2 Deva Licee 2 str.Minerului
7 3 Șoimus - Consiliu

11 4 Balata
13 5 Hărău - Ram..
15 6 Bârsău - Coop.
16 7 Nojag - Ram.
19 8 Certeju de Sus
22 9 Nojag - Ram.
25 10 Nojag - Coop.
31 11 Vărmaga         

Traseul 40: Deva - Cozia
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
4 2 Deva Licee 2 str.Minerului
6 3 Cozia - Ram.

10 4 Cozia           
Traseul 41: Deva - Ghergheș

0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
4 2 Deva Licee 2 str.Minerului
6 3 Cozia - Ram.
9 4 Almasu Sec 

11 5 Popesti - Ram.
14 6 Popeşti
17 7 Popesti - Ram.
18 8 Carjiti
21 9 Ghergheș

Traseul 42: Deva - Poiana
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
1 2 Deva - Opera 2
3 3 Deva - Liceul Tehnic Transilvania 2
4 4 Deva - Cămin Cultural Ceangăi 2
5 5 Deva - Dacia Service 2
6 6 Sântuhalm
8 7 Sântandrei - Ram.
12 8 Simeria - Gară
14 9 Ram. DN 66
15 10 Simeria Veche 
19 11 Spini
23 12 Turdaș - Ram.
25 13 Orăștie - Chimica
26 14 Orăștie - Miorița
27 15 Orăştie - Autogară Transcolect



34 16 Geoagiu - Haltă
38 17 Gelmar 
40 18 Geoagiu - Bogdănoaie
41 19 Geoagiu - Pod Mahler
42 20 Geoagiu Suseni
51 21 Bozeș
57 22 Ardeu
61 23 Balșa
63 24 Galbena - Ram.
64 25 Voia - Ram.
66 26 Almașu Mic
72 27 Poiana

Traseul 43: Deva - Almașu Mic
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
1 2 Deva - Opera 2
3 3 Deva - Liceul Tehnic Transilvania 2
4 4 Deva - Cămin Cultural Ceangăi 2
5 5 Deva - Dacia Service 2
6 6 Sântuhalm
8 7 Sântandrei - Ram.
12 8 Simeria - Gară
14 9 Ram. DN 66
15 10 Simeria Veche 
19 11 Spini
23 12 Turdaș - Ram.
25 13 Orăștie - Chimica
26 14 Orăștie - Miorița
27 15 Orăştie - Autogară Transcolect
34 16 Geoagiu - Haltă
38 17 Gelmar 
40 18 Geoagiu - Bogdănoaie
41 19 Geoagiu - Pod Mahler
42 20 Geoagiu Suseni
51 21 Bozeș
57 22 Ardeu
61 23 Balșa
63 24 Galbena - Ram.
64 25 Voia - Ram.
66 26 Almașu Mic

Traseul 44: Simeria - Hărău
0 1 Simeria - Gară      
1 2  Simeria - Piață 
2 3  Simeria - Parc 
4 4 Uroi
5 5 Cărpiniș - Ram.
7 6 Banpotoc
10 7 Chimindia
11 8 Hărău - Școală
12 9 Hărău

Traseul 45: Simeria - Boiu
0 1 Simeria - Gară      
1 2  Simeria - Piață 
2 3  Simeria - Parc 
4 4 Uroi
7 5 Rapoltel - Ram.
8 6 Rapolt - Consiliu
11 7 Bobâlna - Complex
13 8 Bobâlna - Coop.
15 9 Folt
18 10 Boiu              

Traseul 46: Simeria - Răpolțel
0 1 Simeria - Gară      



1 2  Simeria - Piață 
2 3  Simeria - Parc 
4 4 Uroi
7 5 Rapolțel - Ram.
10 6 Rapolțel - Cons.    

Traseul 47: Simeria - Geoagiu
0 1 Simeria - Gară      
1 2  Simeria - Piață 
2 3  Simeria - Parc 
4 4 Uroi
7 5 Rapolțel - Ram.
8 6 Rapolt - Consiliu
11 7 Bobâlna - Complex
13 8 Bobâlna - Coop.
15 9 Folt
20 10 Geoagiu              

Traseul 48: Orăștie - Dâncu Mare
0 1 Orăştie - Autogară Transcolect
2 2 Orăștie - Chimica
4 3 Turdaș - Ram.
7 4 Turmaș - Ram.
8 5 Mărtinești
13 6 Jeledinți
18 7 Mărtinești
19 8 Turmaș - Ram.
20 9 Tămășasa
24 10 Dâncu Mic - Ram.
26 11 Dâncu Mic 
33 12 Dâncu Mare

Traseul 49: Orăștie - Geoagi Băi
0 1 Orăştie - Autogară Transcolect
1 2 Orăștie-La Berze
2 3 Orăștie-Praizic
3 4 Orăștie-Abator
4 5 Orăștie-Gară
7 6 Geoagiu - Haltă

11 7 Gelmar 
13 8 Geoagiu - Bogdănoaie
14 9 Geoagiu - Pod Mahler
16 10 Sanatoriu TBC
19 11 Geoagiu Suseni
24 12 Geoagiu Băi

Traseul 50: Orăștie - Sibișelu Nou 
0 1 Orăştie - Autogară Transcolect
1 2 Orăştie - Chimica
2 3 Orăştie - Miorița
3 4 Căstău
9 5 Sibișelu  Vechi

14 6      Sibișelu  Nou          
Traseul 51: Orăștie - Mada

0 1 Orăştie - Autogară Transcolect
1 2 Orăștie-La Berze
2 3 Orăștie-Praizic
3 4 Orăștie-Abator
7 5 Geoagiu - Haltă

11 6 Gelmar 
13 7 Geoagiu - Bogdănoaie
14 8 Geoagiu - Pod Mahler
15 9 Geoagiu Suseni
25 10 Mada

Traseul 52: Orăștie - Aurel Vlaicu
0 1 Orăştie - Autogară Transcolect



1 2 Orăștie-La Berze
2 3 Orăștie-Praizic
3 4 Orăștie-Abator
7 3 Geoagiu - Haltă

13 4 Aurel Vlaicu Cămin Cultural
Traseul 53: Orăștie - Romoșel 

0 1 Orăştie - Autogară Transcolect
1 2 Orăștie-La Berze
2 3 Orăștie-Praizic
3 4 Orăștie-Abator
7 6 Geoagiu - Haltă

10 4 Vaidei
13 5 Pişchinţi            
19 5 Romos  I
20 6 Romos  II
26 7 Romoşel          

Traseul 54: Orăștie - Costești 
0 1 Orăştie - Autogară Transcolect
1 2 Orăştie - Chimica
2 3 Orăştie - Miorița
3 4 Căstău
7 5 Beriu
9 6 Şereca

10 7 Orăştioara de Jos
13 8 Bucium
14 9 Orăştioara de Sus
15 10 Ludeşti
19 11 Costeşti

Traseul 55: Deva - Leșnic
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
7 2 Mintia - Sat
9 3 Mintia - Termo.
11 4 Vețel
16 5 Leșnic            

Traseul 56: Deva - Feregi
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
7 2 Mintia - Sat
11 3 Vețel 
25 4 Muncelu Mic
30 5 Muncelu Mare - Ram.
35 6 Poenița Tomii 
44 7 Ferigi 

Traseul 57: Deva - Roșcani
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
7 2 Mintia - Sat
9 3 Mintia - Termo.
11 4 Veţel
17 5 Leşnic
22 6 Săcămaş
29 7 Brâznic
32 8 Lăpuşnic
36 9 Dobra
39 10 Mihăieşti
40 11 Roşcani

Traseul 58: Bătrâna - Deva
0 1 Bătrâna       
25 2 Roşcani
26 3 Mihăieşti
31 4 Dobra
35 5 Lăpușnic
38 6 Brâznic
43 7 Săcămaș



48 8 Leşnic
54 9 Vetel
56 10 Mintia - Termo.
58 11 Mintia - Sat
65 12 Deva - Autogară B.V.Dasler

Traseul 59: Deva - Panc
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
7 2 Mintia - Sat
9 3 Mintia - Termo.
11 4 Veţel
17 5 Leşnic
22 6 Săcămaş
29 7 Brâznic
32 8 Lăpuşnic
36 9 Dobra
39 10 Mihăieşti
40 11 Roşcani
44 12 Panc

Traseul 60: Deva - Visca
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
7 2 Mintia - Sat
9 3 Mintia - Termo.
11 4 Vețel
13 5 Herepeia
19 6 Vețel
21 7 Leșnic
26 8 Săcămaș
28 9 Ilia
37 10 Sârbi
42 11 Valea Lungă
43 12 Vorța
49 13 Valea Poienii - Ram.
52 14 Valea Poienii 
57 15 Visca

Traseul 61: Deva - Lăpugiu de Sus
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
7 2 Mintia - Sat
9 3 Mintia - Termo.

11 4 Vetel
17 5 Lesnic
22 6 Sacamaș
24 7 Ilia
29 8 Brâznic
32 9 Lăpușnic
36 10 Dobra
39 11 Abucea
41 12 Grind - gara
42 13 Teiu - Ram.
45 14 Lăpugiu de jos
50 15 Lăpugiu de sus

Traseul 62: Deva - Stăncești
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
7 2 Mintia - Sat
9 3 Mintia - Termo.
11 4 Veţel
17 5 Leşnic
22 6 Săcămaş
24 7 Ilia
29 8 Brâznic
32 9 Lăpuşnic
42 10 Răduleşti
44 11 Stănceşti



Traseul 63: Fintoag - Deva
0 1 Fintoag
4 2 Ohaba
6 3 Teiu

10 4 Lăsău
11 5 Grind
14 6 Abucea
18 7 Dobra
21 8 Lăpușnic
23 9 Brâznic
26 10 Ilia
29 11 Săcămaș
33 12 Leșnic
39 13 Vețel
43 14 Mintia - Sat
50 15 Deva - Autogară B.V.Dasler

Traseul 64: Deva - Zam
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
7 2 Mintia - Sat
9 3 Mintia - Termo

11 4 Vețel
17 5 Leșnic
22 6 Săcămaș
24 7 Ilia
29 8 Gothatea
30 9 Gurasada
34 10 Campuri Surduc
37 11 Tătărăști
39 12 Burjuc
44 13 Goldghilesti - Ram.
48 14 Zam             

Traseul 65: Deva - Târnava
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
7 2 Mintia - Sat
9 3 Mintia - Termo
14 4 Brănişca
17 5 Târnăviţa - Ram.
19 6 Boz
20 7 Târnăviţa - Intrare sat
22 8 Târnava

Traseul 66: Deva - Sulighete
0 1 Deva - Autogară B.V.Dasler
6 2 Șoimuș
9 3 Bejan - Ram.
11 4 Căinelu de jos
14 5 Fornădie
18 6 Sulighete

Traseul 67: Hunedoara - Lunca Cernii
0 1    Hunedoara - Autogara Interservice
5 2 Teliucu Inferior - Centru

21 3 Dealu Mic
24 4 Toplița 
26 5 Toplița - Consiliu
30 6 Dăbâca - Sat
31 7 Dăbâca 
34 8 Hășdău 
46 9 Lunca Cernii  

Traseul 68: Hunedoara - Cerbăl
0 1    Hunedoara - Autogara Interservice
7 2 Boș
12 3 Groș
14 4 Ciulpăz



17 5 Aranieș - Ram.
24 6 Cerbăl 

Traseul 69: Hunedoara - Ghelari
0 1    Hunedoara - Autogara Interservice
1 2 Hunedoara - Centru Vechi
5 3 Teliucu Inferior - Centru
9 4 Teliucu Superior - Plosca
14 5 Mănăstire
20 6 Ghelari - Centru
22 7 Ghelari - Blocuri Cut

Traseul 70: Hunedoara - Cinciș Sat
0 1    Hunedoara - Autogara Interservice
1 2 Hunedoara - Centru Vechi
5 3 Teliucu Inferior - Centru
10 4 Cinciș - Centru

Traseul 71: Hunedoara - Hășdău
0 1    Hunedoara - Autogara Interservice
5 2 Teliucu Inferior - Centru

21 3 Dealu Mic
24 4 Toplița 
26 5 Toplița - Consiliu
30 6 Dăbâca - Sat
31 7 Dăbâca 
34 8 Hășdău 

Traseul 72: Hunedoara - Silvașu de Sus
0 1    Hunedoara - Autogara Interservice
1 2 Hunedoara - Șc.Generală Nr.5
3 3 Hășdat - Ram.
9 4 Nădăștia de Sus
18 5 Silvașu de Jos
22 6 Silvașu de Sus

Traseul 73: Vâlcelele Bune - Hațeg
0 1 Vâlcelele Bune - Școală
1 2 Vâlcelele Bune - Cămin
4 3 Bretea Română - Primărie
7 4 Bretea Streiului - Ram.
10 5 Plopi - Ram.
17 6 Hațeg - Liceu
18 7 Hațeg - Autogară Alfadar Dănescu

Traseul 74: Hunedoara - Hațeg
0 1    Hunedoara - Autogara Interservice
1 2 Hunedoara - Șc.Generală Nr.5
3 3 Hășdat - Ram.
4 4 Hăşdat
9 5 Nădăştia de Jos - Ram.
12 6 Călan Orașu Vechi
13 7 Crișeni Ramificație
14 8     Călan O.N. - Autogară Crisbus
19 9 Strei
21 10 Ruşi
22 11 Măceu - Ram.
25 12 Bretea Strei
26 13 Bretea Română - Ram.
29 14 Plopi - Ram.
36 15 Hațeg - Lidel
38 16 Hațeg - Autogară Alfadar Dănescu

Traseul 75: Hunedoara - Nădăștia de Sus
0 1    Hunedoara - Autogara Interservice
1 2 Hunedoara - Șc.Generală Nr.5
4 3 Hăşdat
9 4 Nădăştia de Jos - Ram
11 5 Nădăştia de Jos-Căm.cult.



14 6 Nădăştia de Sus-Căm.cult.
Traseul 76: Hunedoara - Călan

0 1    Hunedoara - Autogara Interservice
1 2 Hunedoara - Șc.Generală Nr.5
3 3 Hășdat - Ram
4 4 Hășdat
9 5 Nădăştia de Jos - Ram.
12 6 Călan Orașu Vechi
13 7 Crișeni Ramificație
14 8    Călan O.N. - Autogară Crisbus

Traseul 77: Hunedoara - Călan
0 1    Hunedoara - Autogara Interservice
1 2 Hunedoara - Șc.Generală Nr.5
3 3 Hășdat - Ram
4 4 Hășdat
9 5 Nădăştia de Jos - Ram
13 6 Nădăştia de Jos
16 7 Călan Orașu Vechi
17 8 Crișeni Ramificație
18 9    Călan O.N. - Autogară Crisbus

Traseul 78: Hunedoara - Orăștie
0 1    Hunedoara - Autogara Interservice
1 2 Hunedoara - Șc.Generală Nr.5
4 3 Hășdat

12 4 Călan Orașu Vechi
13 5 Crișeni Ramificație
14 6     Călan O.N. - Autogară Crisbus
21 7 Călan Băi
24 8 Batiz
26 9 Băcia
27 10 Băcia - haltă
32 11 Simeria Veche
37 12 Spini
47 13 Orăştie - Autogară Transcolect

Traseul 79: Călan - Covragiu
0 1     Călan O.N. - Autogară Crisbus
2 2 Streisângiorgiu
7 3 Băţălar
12 4 Vâlcelele Rele
15 5 Vâlcelele Bune
18 6 Bretea Română
22 7 Gânţaga
24 8 Covragiu

Traseul 80: Călan - Ocolișu Mic
0 1     Călan O.N. - Autogară Crisbus
2 2 Streisângeorgiu
4 3  Ohaba Streiului - Biserică
7 4 Chitid
11 5 Bosorod
14 6 Ocolișu Mic 

Traseul 81: Hunedoara - Ocolișu Mic
0 1    Hunedoara - Autogara Interservice
1 2 Hunedoara - Șc.Generală Nr.5
4 3 Hășdat
9 4 Nădăștie - Ram.
12 5 Călan Orașu Vechi
13 6 Crișeni Ramificație
14 7     Călan O.N. - Autogară Crisbus
16 8 Streisângeorgiu
18 9  Ohaba Streiului - Biserică
21 10 Chitid
25 11 Boșorod



28 12 Ocolișu Mic 
Traseul 82: Călan - Boșorod

0 1     Călan O.N. - Autogară Crisbus
2 2 Streisângiorgiu
4 3  Ohaba Streiului - Biserică
7 4 Chitid
11 5 Boșorod

Traseul 83: Hunedoara - Boșorod
0 1    Hunedoara - Autogara Interservice
1 2 Hunedoara - Șc.Generală Nr.5
4 3 Hășdat
9 4 Nădăștie - Ram.
12 5 Călan Orașu Vechi
13 6 Crișeni Ramificație
14 7     Călan O.N. - Autogară Crisbus
16 8 Streisângeorgiu
18 9  Ohaba Streiului
21 10 Chitid
25 11 Boșorod

Traseul 84: Hațeg - Răchitova 
0 1 Hațeg - Autogară Alfadar Dănescu
2 2    Hațeg - Liceu   
9 3 General Berthelot

11 4 Fărcădin
13 5 Tuștea
14 6 Densuș - Ram.
15 7      Ciula Mare       
19 8 Vălioara
19 9 Ciula Mica
22 10    Răchitova      

Traseul 85: Hațeg - Tuștea 
0 1 Hațeg - Autogară Alfadar Dănescu
2 2    Hațeg - Liceu   
6 3 Crăguiș
9 4 General Berthelot

13 5 Tuștea
Traseul 86: Călan - Poieni 

0 1 Călan O.N. - Autogară Crisbus 
22 2 Hațeg - Liceu
29 3 Reea
31 4 Totești
35 5 Hățăgel - Magazin
38 6 Densuș -Școală
44 7 Ștei - Biserică
50 8 Poieni - Școală

Traseul 87: Hațeg - Peștenița 
0 1 Hațeg - Autogară Alfadar Dănescu
2 2 Hațeg - Liceu
7 3 Reea
9 4 Totești
10 5 Păclișa
13 6 Cârnești - Ram.
16 7 Peșteana - Școală
19 8 Peștenița - Cămin

Traseul 88: Hațeg - Cârnic 
0 1 Hațeg - Autogară Alfadar Dănescu
2 2 Hațeg - Liceu
4 3 Sântămăria Orlea
7 4 Ciopeia
10 5 Ohaba
12 6 Sălaşu de Jos
14 7 Paroș



16 8 Sălaşu de Sus
18 9 Mălăiești
21 10 Nucșoara
23 11 Cârnic

Traseul 89: Hațeg - Balomir 
0 1 Hațeg - Autogară Alfadar Dănescu
2 2 Hațeg - Liceu
4 3 Sântămăria Orlea
9 4 Subcetate

10 5 Bucium Orlea
12 6 Balonir

Traseul 90: Hațeg - Coroiești 
0 1 Hațeg - Autogară Alfadar Dănescu
2 2 Hațeg - Liceu
4 3 Sântămăria Orlea
7 4 Ciopeia

10 5 Ohaba
13 6 Băiești
15 7 Râu Alb
19 8 Râu Mic
20 9 Coroiești

Traseul 91: Hațeg - Uric 
0 1 Hațeg - Autogară Alfadar Dănescu
2 2 Hațeg - Liceu
4 3 Sântămăria Orlea
7 4 Ciopeia

10 5 Ohaba
13 6 Băiești
14 7 Rușor
16 8 Glați
19 9 Pui - Centru
23 10 Rau Barbat
25 11 Hobita
26 12 Uric

Traseul 92: Lupeni - Deva 
0 1 Lupeni - Vâscoza 
21 2  Petroșani - Autogară Siva Trans
73 3 Hațeg - Autogară Alfadar Dănescu
91 4     Călan O.N. - Autogară Crisbus

116 5 Deva - Autogară B.V.Dasler
Traseul 93: Petroșani - Deva 

0 1  Petroșani - Autogară Siva Trans
52 2 Hațeg - Autogară Alfadar Dănescu
70 3     Călan O.N. - Autogară Crisbus
95 4 Deva - Autogară B.V.Dasler

Traseul 94: Petroșani - Hațeg 
0 1  Petroșani - Autogară Siva Trans
2 2 Petroșani - P-ța Victoriei 
15 3 Bănița
19 4 Merișor
22 5 Crivadia
28 6 Baru
30 7 Livadia
33 8 Pui
36 9 Galați
38 10 Rușor
39 11 Băiești
42 12 Ohaba
44 13 Ciopeia
48 14 Sântămăria Orlea
52 15    Hațeg - Lidel



54 16 Hațeg - Autogară Alfadar Dănescu
Traseul 95: Petroșani - Uricani 

0 1  Petroșani - Autogară Siva Trans
1 2 Petroșani - P-ța Victoriei 

1,5 3  Petroşani - Poştă 
2 4  Petroşani - Spital 
3 5 Petroşani - Complex Parâng  
4 6 Petroşani - Piaţa Dacia
5 7  Petroşani - Supertrans 
6 8  Petroşani - Generaltrans 
7 9 Petroşani - Livezeni 
8 10 Iscroni - Surduc 
9 11 Iscroni - Motel 

10 12 Iscroni - Biserică 
11 13  Vulcan-Valea Ungurului 
12 14 Vulcan - Cantină 
13 15 Vulcan - Complex Unic 
14 16 Vulcan - Dincă 
15 17 Paroşeni - Mină 
16 18 Paroşeni - Uzină 
17 19 Paroşeni - Intervenţie 
18 20 Paroşeni - Sohodol 
20 21  Lupeni - Centru Vechi
21 22 Lupeni -  T.Vldimirescu 
22 23 Lupeni - Tesma
24 24 Lupeni - Cart.Bărbăteni 
25 25 Lupeni - Vânătorilor
26 26 Uricani - Preparaţie 
27 27 Uricani - E.M.Uricani
28 28  Uricani - Zona Sterminos 
29 29 Uricani - Zona Terminus

Traseul 96: Lupeni - Buta 
0 1  Lupeni - Centru Vechi
1 2 Lupeni -  T.Vldimirescu 
2 3 Lupeni - Tesma
3 4 Lupeni  Riva
4 5 Lupeni - Cart.Bărbăteni 
5 6 Lupeni - Vânătorilor
6 7 Uricani Preparaţie
7 8 Uricani - E.M.Uricani
8 9  Uricani - Zona Sterminos 
9 10 Uricani - Zona Terminus

12 11 Valea de Brazi
19 12 Valea de Pesti
21 13 Câmpu lui Neag
24 14 Buta

Traseul 97: Petroșani - Aninoasa 
0 1  Petroșani - Autogară Siva Trans
1 2 Petroșani - P-ța Victoriei 

1,5 3  Petroşani - Poştă 
2 4  Petroşani - Spital 
3 5 Petroşani - Complx Parâng  
4 6 Petroşani - Piaţa Dacia
5 7  Petroşani - Supertrans 
6 8  Petroşani - Generaltrans 
7 9 Petroşani - Livezeni 
8 10 Iscroni - Stație Epurare
9 11 Iscroni - Casa de Vis

10 12 Iscroni - Pod Jiu
11 13 Iscroni - Intersecție
12 14  Aninoasa - Arenă 
13 15 Aninoasa - Puţ Sud 



14 16 Aninoasa - Ţucor
14 17 Aninoasa - Colonoa 27
15 18 Aninoasa - Biserică 
15 19 Aninoasa - Cap Linie

Traseul 98: Petroșani - Lonea 
0 1  Petroșani - Autogară Siva Trans
1 2 Petroşani P-ţa Victoriei
2 3 Petroşani Gerom
3 4 Petroşani Dărăneşti
4 5 Petrila Str.Minei
5 6 Petrila Piața Căprioara
5 7 Petrila Complex 8 Martie
6 8 Petrila Cap line
7 9 Petrila Liceu
8 10 Lonea str.Republicii Poliţie
9 11 Lonea Şcoală

10 12 Lonea Cap linie
Traseul 99: Petroșani - Cimpa 

0 1  Petroșani - Autogară Siva Trans
1 2 Petroşani P-ţa Victoriei
2 3 Petroşani Gerom
3 4 Petroşani Dărăneşti
4 5 Petrila Str.Minei Zona Cimitir
5 6 Petrila Piața Căprioara
6 7 Petrila Cap line
7 8 Petrila Liceu
8 9 Lonea str.Republicii Poliţie
9 10 Lonea Şcoală

10 11 Lonea Cap linie
11 12 Burdești - Moșici
13 13 Cimpa

 Traseul 100: Petroșani -  Pod Gura Răscoala 
0 1  Petroșani - Autogară Siva Trans
1 2 Petroşani P-ţa Victoriei
2 3 Petroşani Gerom
3 4 Petroşani Dărăneşti
4 5 Petrila Str.Minei Zona Cimitir
5 6 Petrila Piața Căprioara
6 7 Petrila Cap line
7 8 Petrila Liceu
8 9 Lonea str.Republicii Poliţie
9 10 Lonea Şcoală

10 11 Lonea Cap linie
11 12 Burdești - Moșici
12 13 Cimpa
14 14 Pod Gura Răscoala

Traseul 101: Petroșani - Jieț 
0 1  Petroșani - Autogară Siva Trans
1 2 Petroşani P-ţa Victoriei
2 3 Petroşani Gerom
3 4 Petroşani Dărăneşti
4 5 Petrila Str.Minei Zona Cimitir
5 6 Petrila Piața Căprioara
6 7 Petrila Cap line
7 8 Petrila Liceu
8 9 Lonea str.Republicii Poliţie
9 10 Lonea Şcoală

10 11 Lonea Cap linie
14 12 Jieţ Cap linie

Traseul 102: Jieț - Petroșani 
0 1 Jieţ 
2 2 Petrila Sud



4 3 Cab.Rusu - Ram.
6 4 Petroșani - Motel Melinda
7 5 Petroşani - P-ţa Victoriei
8 6  Petroșani - Autogară Siva Trans

Traseul 103: Râu de Mori - Hațeg 
0 1 Râu de Mori
4 2 Brazi
5 3 Clopotiva
6 4 Ostrov
16 5 Cârnești
20 6 Totești
22 7 Hațeg - Liceu
24 8 Hațeg - Autogară Alfadar Dănescu

Traseul 104: Hațeg - Ohaba Sibișel 
0 1 Hațeg - Autogară Alfadar Dănescu
2 2 Hațeg - Liceu
6 3 Sântămăria Orlea

10 4 Barasti
12 5 Sacel
13 6 Sampetru
19 7 Ohaba Sibișel

Traseul 105: Hunedoara - Lelese 
0 1    Hunedoara - Autogara Interservice
5 2 Teliucu Inferior - Centru
9 3 Teliucu Superior - Plosca

11 4  Frontu II
18 5 Govăjdie
25 6 Crăciuneasa
34 7 Lelese

Traseul 106: Hunedoara - Runcu Mare 
0 1    Hunedoara - Autogara Interservice
1 2 Hunedoara - Piaţa Obor
5 3 Teliucu Inferior - Centru
9 4 Teliucu Superior - Plosca

11 5  Frontu II
18 6 Govăjdie
27 7 Cerişor
35 8 Lelese
46 9 Runcu Mare



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 178/2013 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al  
S.C.APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani la care Judeţul Hunedoara are 

calitatea de acţionar unic sau majoritar 
 
 

          CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
          Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
         Văzând Decizia nr.44/2013 a Consiliului de Administraţie al S.C.Apa Serv Valea 
Jiului S.A. Petroşani privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013; 
         În conformitate cu prevederile art.27 – 29 din Legea nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană 
şi fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare; 
        În temeiul art.91 alin 1 lit.a, alin.2 lit.d şi ale art.97 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)   Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al 
S.C.APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
                   (2) - Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean Hunedoara în 
Adunarea generală a Acţionarilor la S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroşani, să 
voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 - rectificat, astfel cum a fost aprobat 
prin alineatul ( 1 ) al prezentului articol. 
       Art.2. Prezenta se comunică 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                                               Dan Daniel 
 
 
 
 
Deva, la27.08. 2013 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 HOTĂRÂREA NR.179/2013 
privind aprobarea statului de funcţii  al Ansamblului Profesionist "Drăgan Muntean"  

pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara  
 

Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Hunedoara; 
 Analizând adresa nr.147/2013 a Ansamblului Profesionist "Drăgan Muntean" pentru 
promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara; 
 Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind 
înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
           În baza dispozițiilor art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și 
companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat 
artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;   

 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. a, alin. 2 lit. c şi ale art. 97 alin. 1 din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş TE: 

 
Art. 1. – Aprobă statul de funcţii al Ansamblului Profesionist "Drăgan Muntean" pentru 

promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă 
din prezenta, începând cu data de 01.09.2013. 

Art. 2. – Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Anexa nr. 14 la Hotărârea nr. 
146/2013 a Consiliului Judeţean Hunedoara. 

Art. 3. - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi va fi 
comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.           
                 
 
                 PREŞEDINTE,                                        
            Mircea Ioan Moloţ                                                          CONTRASEMEAZĂ : 
                                                                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                   Daniel Dan 
 
 
Deva, la 27.08.2013 
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