
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.1/2013 
privind aprobarea utilizării excedentului anului 2011 pentru acoperirea 

definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare la sfîrşitul exerciţiului bugetar 
2012 

 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre şi 
raportul de specialitate al compartimentului de resort; 
          În conformitate cu prevederile art.58 alin (1) lit.c din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1720/2012; 
 În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(3) lit.a şi ale art.97 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1 - Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de 
dezvoltare în sumă de 9.525.243,12  lei la finele exerciţiului bugetar 2012 
din excedentul anului 2011 în sumă de 26.599.778,65 lei . 

Art.2 – 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. 
 
 

  
                           
PREŞEDINTE,       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 11 ianuarie 2013 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 
 

  HOTĂRÂREA NR.2/2013  
privind încetarea înainte de termen a  unui mandat de consilier județean 

 
 

 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, referatul constatator nr. 
342/2013, precum și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 
  Văzând demisia înaintată de domnul Vochițoiu Haralambie, înregistrată la Consiliul Județean 
Hunedoara cu nr.8978/2012; 
 Ținând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se propune  încetarea de 
drept a unui mandat de consilier județean în Consiliul Județean Hunedoara; 
 In conformitate cu prevederile art.9 alin.2 lit.a și alin.3, art.10, precum și ale art.12 din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 Art.1  Ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a 
calității de consilier judeţean a domnului Vochițoiu Haralambie, ales pe lista Partidului Poporului -
Dan Diaconescu, organizația județeană Hunedoara, și se declară vacant locul de consilier județean 
ocupat de acesta. 
 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. 
          
                                       
 
                                                        
                     
        PREȘEDINTE,                        SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
              Mircea Ioan Moloț        Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 25 ianuarie 2013 
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.3/2013  
privind validarea unui mandat de consilier județean 

 
 
 
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 

  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul comisiei de 
specialitate, precum și raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
  Văzând adresa Partidului Poporului-Dan Diaconescu, organizația județeană 
Hunedoara, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.41/2013;   
  Tinând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se propune 
validarea unui mandat de consilier în cadrul Consiliului Județean Hunedoara; 
  In conformitate cu prevederile art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  In baza prevederilor art.892 alin.3 și 5 și ale art.893 alin.1 din Legea administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
  In conformitate cu dispozițiile Capitolului I, Secțiunea a 3-a din Regulamentul-Cadru 
de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului României 
nr.35/2002, aprobată prin Legea nr.673/2002, precum și ale art.54 coroborate cu cele ale art.98 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
  In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T A R A S T E: 
 

  Art.1 Validează mandatul de consilier în Consiliul Judeţean Hunedoara al domnului 
Ivănuș Nicolae, aflat ca supleant pe lista Partidului Poporului-Dan Diaconescu, organizația 
județeană Hunedoara. 
  Art.2 Se completează Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanțe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public și privat al județului cu domnul  
Ivănuș Nicolae. 
    Art.3. Se completează Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, 
sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei si copilului, precum si de 
legătura cu ONG-urile cu domnul Ivănuș Nicolae. 

 



  Art.4 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.100/2012,  
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara pe principalele 
domenii de activitate, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor 
prezentei. 
  Art.5 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
                         
 
                                                                                                   
     PRESEDINTE,            SECRETAR AL  JUDETULUI, 
           Mircea Ioan Moloţ                  Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la  25  ianuarie 2013. 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.4/2013 
privind aprobarea “Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor 

externe al Consiliului Judeţean Hunedoara 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 Hunedoara; 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă “Programul de acţiuni în domeniul relaţiilor 
externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2013”, astfel cum 
este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
 Art.2. În vederea aducerii la îndeplinire a programului de acţiuni în 
domeniul relaţiilor externe prevăzut la art.1, sumele necesare vor fi 
prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2013. 
 Art.3. Componenţa delegaţiilor participante la realizarea 
programului, precum şi modificarea acestuia, vor fi aprobate prin 
dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, în urma 
obţinerii acordului Comisiei de analiză a asocierii şi colaborării cu alte 
autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi agenţi economici din ţară 
şi străinătate, precum şi dezvoltare regională. 
 Art.4. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul Relaţii 
Externe, Comunicare Interinstituţională şi Mass-Media 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,                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
              Mircea Ioan Moloţ                                  Dana Dan  
                                                                                                   
 
 
 
Deva, la 25 ianuarie 2013 



 
                       ANEXA 

                                                                            la Hotărârea nr.4/ 2013 
                                                                            a Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 P R O G R A M U L  

de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al  
Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2013 

 
CAPITOLUL I: Activităţi legate de participarea la acţiunile organizaţiei 
„Adunarea Regiunilor Europei” 
 
Participarea la 4 acţiuni, organizate de Comisiile Permanente sau de Secretariatul 
General, conform Calendarului şi invitaţiilor ce vor fi transmise din partea 
organizaţiei: 
Comisia 1 – Economie şi Dezvoltare Regională; 
Comisia 2 – Politici sociale şi Sănătate publică; 
Comisia 3 – Cultură şi Educaţie; 
Forumul Eurodyssée; 
Adunarea Generală ARE. 
 
CAPITOLUL II: Instituţii Internaţionale şi Programe Europene (CPLRE, CPRM, 
COMITETUL REGIUNILOR AL UNIUNII EUROPENE, FORUMUL ÎNFRĂŢIRII 
INSTITUŢIONALE, INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ, UNCJR, ADR VEST, ETC.). 
 
Participarea la 2 acţiuni în conformitate cu Calendarul şi invitaţiile ce se vor 
transmite din partea organizaţiilor. 
 
CAPITOLUL III: Activităţi legate de participarea la programe, activităţi 
convenite şi parteneriate directe: Eurodyssée, Vas (H), Jura (CH), Comunitatea 
Montană Casentino, Provincia Arezzo, Regiunea Toscana (I), Provincia Milano, 
Regiunea Lombardia (I), Provincia Alessandria (I), Provincia Padova (I), 
Provincia Genova, Regiunea Liguria (I), Provincia Foggia, Regiunea Puglia (I), 
Comunitatea Urbană Arras (F), Regiunea Nord Pas de Calais (F), Cherbourg – 
Octeville, Departamentul La Manche, Regiunea Normandia (F), Regiunea 
Alsacia (F), Provincia Ninh Binh (VN), Provincia Olbia Tempio (I), 
Departamentul Haute-Saône (F), Regiunea Franche-Comté (F), Regiunea 
Sardinia (I), Regiunea Akershus (NO), Regiunea Picardie (F), Regiunea 
Bourgogne (F), Regiunea Limousin (F), Regiunea Veneto (I), Regiunea 
Autonomă Ningxia Hui (CN). 
 
Participarea la 2 acţiuni, în conformitate cu Calendarul şi invitaţiile ce se vor 
transmite din partea organizaţiilor partenere, precum şi a organizaţiilor, organismelor 
sau instituţiilor internaţionale interesate în colaborări cu Judeţul Hunedoara. 
 
CAPITOLUL IV: Participarea la orice alte acţiuni noi în baza invitaţiilor transmise şi a 
Calendarului acţiunilor cu încadrarea în bugetul aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 
TOTAL NUMĂR DE ACŢIUNI: 8 ACŢIUNI EXTERNE 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.5/2013 
privind aprobarea plăţii unor cotizaţii 

 
   

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere Nota de Fundamentare la Proiectul de hotărâre, 
Raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Externe, Comunicare 
Interinstituţională şi Mass-media, precum şi raportul comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
  În conformitate cu prevederile 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 plata cotizaţiilor 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, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta. 
  Art.2  Prezenta se comunică celor interesaţi şi Direcţiei 
Programe, Prognoze, Buget, Finanţe a Consiliului Judeţean Hunedoara, prin 
grija Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
           

 
                                                                                     
     PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
  Mircea Ioan Moloţ               Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 25 ianuarie 2013 
 
 



         ANEXA 
                            la Hotărârea nr.5/2013 a 
       Consiliului Judeţean Hunedoara 
        
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

 

STRUCTURA Cuantumul anual 
(Lei) 

1. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene (UNCJR) 
 

75.000

2. Asociaţia Secretarilor de Judeţe din România 
 

500

3. Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România 
 

180

4. Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele 
din România 

500

5. Asociaţia ,,SALVITAL”  Hunedoara - cotizaţie 
 

4.000 

6. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST 
HUNEDOARA” 

100.000

7. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI”  
PETROŞANI 

22.000

8. Agenţia de Dezvoltare Regională – Regiunea Vest  
 

1.011.927

9. Asociaţia Intercomunală „ŢARA HAŢEGULUI” 
 

40.000

10. Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E)  
 

20.000

11. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat 
de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Hunedoara’’  

95.000

12. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 
Judeţean Pentru Ocrotirea Animalelor Fără Stăpân” 

2.960.000

13. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST 

71.494

14. Asociaţia ,,SALVITAL” Hunedoara – contribuţie anuală 
(finanţare cheltuieli de organizare, funcţionare şi dezvoltare 
a acesteia şi a SMURD Jud. Hunedoara) 

907.460

 
                   TOTAL: LEI 5.308.061 

                   



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.6/2013 
privind aprobarea Programului anual al Consiliului Judeţean Hunedoara 

de  finanţare nerambursabilă in condiţiile Legii nr. 350/2005 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA: 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 

al compartimentului  de resort, precum si raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Hunedoara; 

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 15 alin.1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 91 alin. 1 lit. d  şi alin.5 lit. a pct. 1,2,3,4,5,6 şi lit. b 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 Programul anual al Consiliului Judeţean Hunedoara de finanţare 
nerambursabilă in condiţiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe anul 2013, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 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. 
 
 
 
 
 
            
  PREŞEDINTE,                SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 Mircea Ioan Moloţ                                                                    Dana Dan 
 
 
 
 
Deva , la 25 ianuarie 2013 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

           HOTĂRÂREA NR.7/2013 
privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate 

acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, 
aplicabile în anul fiscal 2013 

 
 
 
 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 : 
-adresele Arhitectului șef, Serviciului Administrare Drumuri și Achiziții 

publice, Serviciului autoritatea Județeană de Transport, Serviciului Administrație 
Publică Locală, Relații publice, ATOP înregistrate sub nr.8661/2012, 

- adresa Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat nr.8692/2012, 
- adresa Bibiotecii Județene Ovid Densușianu Hunedoara nr.2085/2012, 
- adresa Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva nr.6058/2012, 
- adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Hunedoara nr.168/2012, 
- adresa Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 

Hunedoara nr.1/4779/2012, 
-  adresa Camerei Agricole Județene Hunedoara nr.751/2012 
-  procesul verbal nr.8892/2012 al Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
În conformitate cu prevederile: 
- Art. 282 alin. (1), art.291, art.295 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanța Guvernului României nr.1/2013 pentru reglementarea unor 

măsuri financiar- fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale ; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 6 alin (2) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 27 şi art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 



- Art. 91 alin (3) lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
           În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 – Se aprobă taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a  
autorizaţiilor în domeniul construcţiilor din competenţa Consiliului Judeţean 
Hunedoara, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Se aprobă taxele pentru eliberarea avizelor şi acordurilor în 
domeniul drumurilor judeţene şi tarifele pentru efectuarea de transporturi în 
condiţiile depăşirii limitelor de greutate şi/sau gabarit pe drumurile judeţene din 
competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 
 Art. 3 – Se aprobă alte taxe şi tarife asimilate impozitelor şi taxelor locale 
din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, în cuantumul prevăzut în anexa 
nr. 3 la prezenta  hotărâre. 

Art. 4 –  Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5 – Compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Hunedoara, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului 
Hunedoara şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie 
Publică Locală, Relaţii Publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara.  
  
 
 
 
                       

           PREŞEDINTE,    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                   Mircea Ioan Moloţ               Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva,  la 25 ianuarie 2013 



 
                                                                                                                        
 

        Anexa nr.1 
                                                                                                             la Hotărârea nr. 7/2013 
                                                                                                  a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 

Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor, autorizaţiilor 
în domeniul construcţiilor 

 
 
  1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban:  
    - Suprafaţa terenurilor pentru care se solicită certificat - m² 

a) Până la 150 inclusiv                 4,0lei 
b) Între 151 şi 250 inclusiv       5,0 lei 
c) Între 251 şi 500 inclusiv       7,0lei 
d) Între 501 şi 750 inclusiv       8,0 lei 
e) Între 751 şi 1000 inclusiv               12,0 lei 
f) Peste 1000 pentru fiecare m² care depăşeşte 1000 m² 

           12,0 lei + 0,01  lei/m²  
 
     - Pentru mediul rural, taxa pentru Certificatul de urbanism se reduce cu 50 % din taxa 
pentru mediul urban. 
 
  
 
  2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii 
de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi 
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor:  

6,0 lei pentru fiecare m² de 
suprafaţă ocupată de 
construcţie 

   
  3. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi 
folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă, este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţii. 
 
 
  4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie, alta 
decât cele prevăzute în alt punct al prezentei anexe este egală cu 1 %, din valoarea autorizată 
a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 
 
 
   5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile executate în vederea 
organizării de şantier necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată 
cu acestea, este de 3,0 % din valoarea autorizată a lucrărilor. 
 
 



   6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de 
corturi, căsuţe sau rulote ori, campinguri este de 2,0 % din valoarea autorizată a 
construcţiei. 
 
   7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală, a construcţiilor şi 
a amenajărilor este de 0,1 % din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desfiinţării parţiale, 
cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii supuse demolării. 
 
  8. Taxa pentru prelungirea certificatelor de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de 
construire este de 30,0 % din valoarea taxei iniţiale. 
 
    9. Taxa pentru eliberarea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 
urbanism pentru documentaţii  de urbanism – Planuri urbanistice de detaliu este de 13,0 
lei. 
 
  10. Taxa pentru avizarea documentaţiei de către Comisia socio-economică de 
examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă 
mare din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, este de 300,00 lei. 
 
   11. Taxa pentru emiterea Avizului de oportunitate, întocmit de Arhitectul Șef și aprobat 
de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, în vederea elaborării unei documentații de 
urbanism, în conformitate cu prevederile art.32 din Legea nr.350/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, este de 13,0 lei. 
 
   12. În cazul lucrărilor de construire a clădirilor proprietate a persoanelor fizice, dacă 
valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire este mai 
mică decât valoarea impozabilă determinată  în condiţiile art. 251 alin(3) din Codul fiscal, taxa  
se calculează prin aplicarea cotei de 1% sau redusă cu 50% după caz, asupra valorii 
impozabile, cuprinsă în tabelul de mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VALORILE  IMPOZABILE 
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată 

la clădiri, în cazul persoanelor fizice 
 

Valoarea impozabilă lei/ m² Nr. 
crt. 

 
Tipul clădirii Cu instalaţii de apă, 

canalizare, 
electrice şi încălzire 
(condiţii cumulative) 
 

Fără instalaţii de 
apă, 
canalizare, 
electricitate sau 
încălzire 

1. A.Clădire cu cadre din beton armat sau 
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic şi/sau chimic 

 
806 

 
478 

2. B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă nearsă, 
din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic 

 
 

219 

 
 

137 

3. C. Clădire – anexă cu cadre din beton 
armat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

 
137 

 
123 

4. D. Clădire – anexă cu pereţii exteriori 
din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 
orice alte materiale nesupuse unui 
tratament terimic şi/sau chimic 

 
 

82 

 
 

54 

5. E. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi/sau mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D 

75 % din suma care s-
ar aplica clădirii 

75 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

6. F. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi/sau mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D 

50 % din suma care s-
ar aplica clădirii 

50 % din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
 
  13. Taxa pentru verificarea şi avizarea documentaţiilor întocmite conform HGR nr. 
834/1991 cu modificările şi completările ulterioare, în scopul obţinerii certificatului de atestare a 
dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital 
de stat înfiinţate de către Guvernul Romăniei, Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale: 
                       - pentru fiecare amplasament                                     330,0 lei 
 
 
   



Anexa nr. 2 
                                                                                                         la Hotărârea nr. 7/2013 
                                                                                                a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

Taxe pentru eliberarea avizelor şi acordurilor în domeniul drumurilor judeţene şi  tarife 
pentru efectuarea de transporturi în condiţiile depăşirii limitelor de greutate şi/sau gabarit pe 
drumurile judeţene, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara  
 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Taxa Compartimentul 

0 1 2 3 
A. Taxa pentru eliberarea avizelor şi 

acordurilor în domeniul drumurilor 
judeţene 

 Serviciul 
Administrare Drumuri  
şi Achiziţii Publice 

1. Taxa pentru eliberarea acordului 
prealabil privind amplasarea unor 
obiective în zona drumurilor judeţene şi 
acces la drumurile judeţene  

  

 a) pentru persoane juridice 87 euro/document  
 b) pentru persoane fizice 21 euro/document  
2. Taxa pentru utilizarea temporară a 

suprafeţelor de teren din zona 
drumurilor judeţene 

euro/mp/lună  

 a) amplasare panouri publicitare 0,54  
 b) spaţii cu destinaţie comercială 

(chioşcuri, rulote, masă pentru desfacere 
produse alimentare şi nealimentare)  

 
0,32 

 

 c) accese la staţii distribuţie carburanţi, 
hoteluri, moteluri, depozite, spaţii 
comerciale, show-room, etc.  

 
0,32 

 

 d) locuri de parcare care deservesc 
obiective economice  

0,35  

3. Taxa pentru folosinţa în zona DJ- 
conducte de apă, canalizare, aburi şi 
alte produse neinflamabile, de gaze, 
ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi 
transportoare care traversează aerian 
drumurile 

euro/ml/lună  

3.1. Traversare aeriană    
 a. drum pietruit 0,57  
 b. drum modernizat 0,87  
3.2. Subtraversare    
 a. drum pietruit 0,39  
 b. drum modernizat 0,60  
3.3. Amplasare subterană în lungul drumului    
3.3.1
. 

În ampriză, în afara părţii carosabile 
 

  

    
 
 



0 1 2 3 
 a. drum pietruit 0,39  
 b. drum modernizat 0,60  
3.3.2
. 

Sub partea carosabilă   

 a. drum pietruit 0,66  
 b. drum modernizat 1,01  
3.3.3
. 

În zona de siguranţă   

 a. drum pietruit 0,31  
 b. drum modernizat 0,47  
3.4. Amplasare aeriană în lungul drumului   
3.4.1
. 

În ampriză   

 a. drum pietruit 1,54  
 b. drum modernizat 2,36  
3.4.2
. 

În zona de siguranţă   

 a. drum pietruit 1,1  
 b. drum modernizat 1,68  
3.5. Pe poduri şi podeţe   
3.5.1
. 

În canale tehnice 6,07  

3.5.2
. 

Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal 
tehnic 

9,44  

4. Taxa pentru folosinţă obiective în zona DJ- 
cabluri telefonice, TV 

euro/ml/lună  

4.1. Traversare aeriană 0,15  
4.2. Subtraversare   
 a. drum pietruit 0,20  
 b. drum modernizat 0,30  
4.3. Cablu subteran în lungul drumului   
4.3.1
. 

În ampriză, în afara părţii carosabile   

 a. drum pietruit 0,20  
 b. drum modernizat 0,30  
4.3.2
. 

Sub partea carosabilă   

 a. drum pietruit 0,26  
 b. drum modernizat 0,40  
4.3.3
. 

În zona de siguranţă   

 a. drum pietruit 0,10  
 b. drum modernizat 0,15  
4.4. Stâlpi de care este prins cablul aerian în lungul 

drumului 
euro/buc./lună  

4.4.1
. 

În ampriză, în afara părţii carosabile 0,90  

4.4.2
. 

În zona de siguranţă 0,70  

4.5. Pe poduri şi podeţe euro/ml/lună  
4.5.1
. 

În canale tehnice 1,30  

4.5.2
. 

Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal 
tehnic 

2,30  

5. Taxa pentru folosinţă obiective în zona DJ- euro/ha/an  



închiriere suprafeţe pentru valorificarea 
ierbii 

10 

B. Tarife pentru efectuarea de transporturi 
în condiţiile depăşirii limitelor de 
greutate şi/sau gabarit pe drumurile 
judeţene 
 
 
 

 Biroul Autoritate 
Judeţeană de 
Transport 

    
    
1. Emitere autorizaţie specială,  traseu şi 

condiţii de parcurs 
20 euro/document  

2. Depăşirea masei totale maxime admise, 
indiferent de tipul suspensiilor, numărul de 
osii sau de roţi  

  

 Masă totală (tone) euro x km  
 16,1-20,0 0,20  
 20,1-25,0 0,25  
 25,1-30,0 0,30  
 30,1-35,0 0,35  
 35,1-40,0 0,40  
 40,1-45,0 0,45  
 45,1-50,0 0,50  
 50,1-55,0 0,55  
 55,1-60,0 1,20  
 peste 60,0 1,20 euro +0,10 

euro pentru fiecare 
0,1-5,0 tone peste 
masa totală maximă 
admisă 

 

euro x km 3. Depăşirea masei maxime admise pe axe 
indiferent de numărul de osii sau de roţi Suspens

ii pneu-
matice 
sau 
echiva-
lente 

Alte 
suspen
-sii 
decât 
pneu-
matice 
sau 
echiva-
lente 
 

 

 a. Axă simplă (tone) euroxkm  
 0,1-0,5 0,08 
 0,6-1,0 0,22 
 1,1-1,5 0,33 
 1,6-2,0 0,78 
 2,1-2,5 1,19 
 2,6-3,0 1,74 
 3,1-3,5 2,31 

Tarifele 
prevăzu
-te 
pentru 
suspens
ii 
pneuma
-tice x 
1,25 

 

 peste 3,5* 2,31 euro 
+ 1,0 
euro 

Tarifele 
prevăzu
-te 

 



pentru 
fiecare 
0,1-0,5 

pentru 
suspens
ii 
pneuma
-tice x 
1,50 

 b. Axă dublă (tone) euroxkm  
 0,1-0,5 0,20 
 0,6-1,0 0,27 
 1,1-2,0 0,55 
 2,1-3,0 0,82 
 3,1-4,0 1,10 
 4,1-5,0 1,44 
 5,1-6,0 

 
1,76 

Tarifele 
prevăzu
-te 
pentru 
suspens
ii 
pneuma
-tice x 
1,25 

 

    
 peste 6,0* 1,76 euro 

+ 1,5 
euro 
pentru 
fiecare 
0,1-1,0 

Tarifele 
prevăzu
-te 
pentru 
suspens
ii 
pneuma
ti-ce x 
1,30 

 

 c. Axă triplă (tone) euroxkm   
 0,1-0,5 0,30 
 0,6-1,0 0,36 
 1,1-2,0 0,53 
 2,1-3,0 0,88 
 3,1-4,0 1,22 
 4,1-5,0 1,56 
 5,1-6,0 1,95 
 6,1-7,0 2,35 

Tarifele 
prevăzu
te 
pentru 
suspens
ii 
pneuma
tice x 
1,25 

 

 peste 7,0* 2,35 euro 
+ 1,0 
euro 
pentru 
fiecare 
0,1-1,0 
tone 

Tarifele 
prevăzu
te 
pentru 
suspens
ii 
pneuma
ti-ce x  
1,50 

 

4. Depăşirea dimensiunilor maxime admise  euro x km  
 a. Lungime (metri)   
 Fiecare 0,01-1,0 0,03 euro + 0,05 

euro pentru fiecare 
0,01-1,0 metri 

 

 b. Lăţime (metri)   
 0,01-2,0 0,1 euro pentru 

fiecare 0,01-0,50 
metri 

 

 peste 2,0 0,40 euro + 0,50 
euro pentru fiecare 

 



0,01-0,50 metri 
 c. Înălţime (metri)   
 0,01-2,0 0,1 euro pentru 

fiecare 0,01-0,50 
metri 

 

 Peste 2,0 0,40 euro + 0,50 
euro pentru fiecare 
0,01-0,50 metri 

 

5. Recântărire, remăsurare sau estimare tarifare 
pentru depăşirea limitelor maxime admise 

20,0 euro/operaţie  

6. Cântărire la cerere 100,0 euro/operaţie  
7. Tarif pentru eliberarea licenței de traseu în 

vederea efectuării serviciului de transport 
public județean de persoane prin curse 
regulate speciale 

10 lei/lună  

8. Tarif pentru eliberarea unui duplicat al licenței 
de traseu pentru curse regulate speciale, 
ocazionată de pierderea, sustragerea, sau 
deteriorarea celei anterioare eliberate 

120 lei/dublicat  

9. Tarif pentru înlocuirea licenței de traseu pentru 
curse regulate speciale, ocazionată de 
schimbarea denumirii operatorului de transport 
sau a adresei sediului social al acestuia 

20% din tariful inițial 
perceput 

 

 
• Tarifele prevăzute  la punctele 2 şi 4, precum şi cele de la punctul 3 marcate cu „* ” se 

majorează cu 100% pentru vehiculele la care se constată lipsa autorizaţiei speciale de transport 
prevăzută la punctul 1. Constatarea se efectuează pe reţeaua drumurilor judeţene. 

 
• Taxele pentru eliberarea avizelor şi acordurilor în domeniul drumurilor judeţene precum şi tarifele 

pentru efectuarea de transporturi în condiţiile depăşirii limitelor de greutate şi/sau gabarit pe 
drumurile judeţene vor fi achitate în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca 
Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării. 

 
 



Anexa nr. 3 
         la Hotărârea nr. 7/2013 

                 a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 
 

Alte taxe şi tarife  asimilate impozitelor şi taxelor locale 
din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Hunedoara, 

aferente anului 2013 
 

 
                                                                                                                         -lei -  

Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Taxa 
( lei ) 

Direcţie/ 
Compartiment/ 
Instituţie 

A. Alte taxe  Direcţia 
administraţie 
publică locală 

1. Taxa pentru eliberarea unor copii de pe 
documente  

 

 a) format A4 0,50 lei/pagină 
 b) format A3 0,80 lei/pagină 
 c) format mai mare decat A3 1,00 lei/pagină 

Serviciul 
administraţie 
publică locală, relaţii 
publice, ATOP  

B. Tarife de garare autovehicule  Serviciul  
administrarea 
domeniului public şi 
privat 

1. Tarife pentru chirie garaj auto   
 a) spaţiu închis 245 lei/loc/lună  
 b) spaţiu deschis 122 lei/loc/lună  
Repartizarea costurilor s-a raportat pentru un număr total de 40 locuri garare, din care: 
- în spaţii închise    – 29 
- în spaţii deschise – 11 
 
C. Taxa pentru servicii oferite de Biblioteca 

Judeţeană “Ovid Densuşianu” Hunedoara 
– Deva 
 

 Biblioteca 
Judeţeană “Ovid 
Densuşianu” 
Hunedoara - Deva 

 a) copii xerox A3 
b) copii xerox A3, față/verso 
c) copii xerox A4 
d) copii xerox A4, față/verso 

0,40 lei/pagină 
0,80 lei/pagină 
0,20 lei/pagină 
0,40 lei/pagină 

 

 e) copii legislaţie imprimantă – alb -negru 0,50 lei/pagină  
 f) copii legislaţie imprimantă -color 1,00 lei/pagină  
 g) copii pe dischetă 2,00 lei/bucată  
 h) copii pe C.D. 3,00 lei/bucată  
 i) scanare documente 0,5 0lei/pagină  
 j)  permis intrare bibliotecă 7,00 lei/buc  
 k) c/v cheltuieli recuperare carte 1,50 lei/somaţie 

sau proces 
verbal 

 



D. Taxe pentru vizitarea muzeelor şi siturilor 
arheologice 

 Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane 
Hunedoara - Deva 

1. Cetățile Dacice – Sarmizegetusa Regia 2,00 lei – elevi,studenți, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
ușor 
5,00 lei - adulți 

2. Expoziţia de Istorie Locală şi Etnografie Brad 1,50 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
3,50 lei – adulţi 

3. Complexul de Monumente de la Ţebea 1,50 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
3,50 lei – adulţi 

4. Casa Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş 1,50 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
3,50 lei – adulţi 

5. Complexul Memorial Aurel Vlaicu 1,50 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
3,50 lei – adulţi 

6. Secţia de Etnografie şi Artă populară Orăştie 1,50 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
4,50 lei – adulţi 

7. Magna Curia 1,50 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
4,50 lei – adulţi 

8. Secţia de Arheologie Sarmizegetusa 1,50 lei - elevi, studenti, pensionari, 
persoane cu handicap mediu sau 
uşor 
4,50 lei – adulţi 

 

9. Taxa de fotografiere 15,00 lei -  persoane fizice 
17,00 lei -  persoane juridice 

 

10 Tarife filmare 35,00 lei – persoane fizice 
45,00 lei – persoane juridice 

11 Tarif de urgență pentru întocmirea Rapoartelor 
de evaluare teoretică 

150,00 lei 

12 Tarife fotografiere documente 0,50 lei/pagină 
13 Tarif coală ierbar 5,00 lei 
14 Taxă ghidaj grupuri minim 15 persoane 50,00 lei 
15 Taxă închiriere audio-book și touch screen 50,00 lei 
16 Taxă fotocopiere documente 0,50 lei/pagină 
17 Tarif servicii cercetare arheologică : 

- supraveghere arheologică , 
- săpătură arheologică , 
 

50,00 lei/oră – personal de 
specialitate 
30,00 lei/oră – personal auxiliar 



18 Tarif întocmire Raport evaluare teoretică 20,00 lei/oră – personal de 
specialitate 

19 Tarif servicii întocmire studii istorice 50,00 lei/oră – personal de 
specialitate 
30,00 lei/oră – personal auxiliar 

    
    
    
E. Taxă şcolarizare 500 lei/curs/an Centrul Judeţean 

pentru 
Conservarea şi 
Promovarea 
Culturii 
Tradiţionale 
Hunedoara 

    
F. Taxă multiplicare document  

   
 

1,0 leu/pagină Direcţia Publică 
Comunitară de  
Evidenţă a 
Persoanelor 

  
 Taxă executare foto (pentru cărţile de 

identitate provizorii); 
   
 

10,0 lei  

 Taxă / formular pe linie de stare civilă şi 
evidenţa persoanelor; 
   
 

4,0 lei  

 Taxă examinare și formulare propuneri dosar 
schimbare nume pe cale administrativă în 
regim de urgenţă (până la 7 zile lucrătoare); 
   
 

150,0 lei  

  
 Taxă examinare și avizare dosar transcriere a 

certificatelor/extraselor de stare civilă 
întocmite de cetăţenii români în străinătate în 
regim de urgenţă (până la 3 zile lucrătoare); 
   
 

70,0 lei  

 Taxă examinare și avizare  dosar rectificare 
acte de stare civilă la cererea persoanei 
interesate în regim de urgenţă (până la 5 zile 
lucrătoare); 

80,0 lei  

 Taxă examinare și avizare  dosar reconstituire 
sau întocmire ulterioară a unui act de stare 
civilă în regim de urgenţă (până la 7 zile 
lucrătoare); 

50,0 lei  



 Taxă soluţionare cereri şi dosare, pe linie de 
stare civilă, cu excepţia celor menţionate 
anterior (până la 10 zile lucrătoare); 

50,0 lei  

    

G.  
      

 Camera Agricolă 
Judeţeană 
Hunedoara 

 1. Servicii şi colaborări: 
- participare la târguri şi expoziţii; 
- organizare de loturi demonstrative şi ferme 

pilot; 
- popularizarea şi promovarea de produse şi 

tehnologii prin mijloace mass-media (ziare, 
reviste, radio-tv, etc); 

- culegere de date, completarea şi 
transmiterea chestionarelor RICA (rețeaua 
de informații contabile agricole); 

- elaborarea  şi multiplicarea de materiale 
informative (pe suport de hârtie sau pe 
suport magnetic); 

- colaborări cu alte instituţii ale administraţiei 
publice centrale şi locale; 
        

 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

 2. Elaborare proiecte pentru accesare 
fonduri comunitare sau cofinanţare 
publică: 

- FEADR  Măsura 141 
-               Măsura 112 
- Alte măsuri≥ 25.000 Euro 

 
 
 
600 lei/proiect 
2% din valoarea 
proiectului 
2% din valoarea 
proiectului 

 

       3. Cursuri calificare producători agricoli 400 lei  

 Notă: 
       Tarifele se încasează astfel : 
- 50% la deschiderea cursului 
- 50% la susținerea examenului de absolvire 

 
          

  

    

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL    HUNEDOARA 
CONSILIUL    JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.8/2013 

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; 

 Văzând adresa nr. A 3861/07.12.2012 a Unităţii Militare nr. 02517 –Craiova; 
Analizând: 
- Protocolul privind transmiterea imobilului 1562 Băcia din domeniul public al statului şi din administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara, înregistrat sub nr. A 3636/16.11.2012 – 8040/14.11.2012; 

- Protocolul privind transmiterea imobilului 5159 Peştişu Mare, din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara, înregistrat sub nr. A 3638/16.11.2012 – 8038/14.11.2012; 

În baza prevederilor art. 9 şi art. 10 din Hotărârea Guvernului României nr. 948/2012 privind actualizarea 
valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului 
nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;; 

În conformitate cu prevederile art. 7 şi 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.(1)– Aprobă Protocolul privind transmiterea imobilului 1562 Băcia din domeniul public al statului şi 

din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara, înregistrat sub nr. A 3636/16.11.2012 – 8040/14.11.2012, prevăzut în anexa nr. 
1 la prezenta hotărâre. 

  (2)- Aprobă Protocolul privind transmiterea imobilului 5159 Peştişu Mare din domeniul public al statului şi 
din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara, înregistrat sub nr. A 3638/16.11.2012 – 8038/14.11.2012, prevăzut în anexa nr. 
2 la prezenta hotărâre. 
 Art. 2.- Aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Hunedoara 
însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 94/1999, cu modificările şi completările ulterioare, cu  
bunurile preluate potrivit art. 1,  având  datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3  la  prezenta hotărâre. 
 Art. 3.– Bunurile reprezentând terenuri şi construcţii,  indicate la art.1 şi 2 se pun la dispoziţia Proiectului 
"Sistem de management integrat al deseurilor în Judeţul Hunedoara"  pentru construirea  unui centru de 
management al deşeurilor. 
 Art. 4.- Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locala, 
relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 
                       
         PREŞEDINTE,            SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
                Mircea Ioan MOLOŢ                                  Dana   DAN 
 
 
 
Deva,   la  25 ianuarie 2013 



 
 
 
 
 
 

ANEXA NR. 1  
LA   HOTĂRÂREA  NR. ___/2013 

A   CONSILIULUI  JUDETEAN  HUNEDOARA 
 
 
 
 

Protocolul  
privind transmiterea imobilului 1562 Băcia 

din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, 

înregistrat sub nr. A 3636/16.11.2012 – 8040/14.11.2012 
 
 
 



        ANEXA NR. 2  
LA   HOTĂRÂREA  NR. ___/2013 

A   CONSILIULUI  JUDETEAN  HUNEDOARA 
 
 
 
 

Protocolul  
privind transmiterea imobilului 5159 din domeniul public al statului  

şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, 

înregistrat sub nr. A 3638/16.11.2012 – 8038/14.11.2012 

 
 



 
                  Anexa nr.3 
                 la Hotărârea nr. _____/2013 
                a Consiliului Judetean Hunedoara 
 
 
 

DATELE   DE   IDENTIFICARE 
ale  terenului  care completează  inventarul bunurilor  

care aparțin  domeniului public al Județului Hunedoara  
 
 
 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii 
sau după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoarea 
de inventar 

- in lei - 

Situaţia juridică 
actuală 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
180. 

 
 
 

1.10. Imobil 1562 Băcia 
(fosta cazarma militară Băcia, 
dezafectată ) 

Situat în extravilanul comunei Băcia, format din : 
- teren incintă cu suprafaţă de 65.097 mp înscris în CF 
nr. 60541-uat Băcia, şi 
- construcţii cu suprafaţa construită = 2.246 mp şi 
suprafaţa desfăşurată = 2.246 mp; 

2012 132.879,38 Proprietate publică a 
Judeţului Hunedoara; 
potrivit HG 948/2012 

 

181. 1.10. Imobil 5159 Peştişu Mare 
(fosta cazarma militară 
Peştişu Mare, dezafectată) 

Situat în extravilanul satului Bârcea Mică, sat 
aparţinător Municipiului Deva, format din: 
- teren incintă cu suprafaţă de 16.918 mp înscris în CF 
nr. 66551-uat Deva, şi 
- construcţii cu suprafaţa construită = 351 mp şi 
suprafaţa desfăşurată = 351 mp; 

2012 37.218,47 Proprietate publică a 
Judeţului Hunedoara; 
potrivit HG 948/2012 

                
 
                 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
                                                 HOTĂRÂREA NR.9/2013 
privind aprobarea proiectului „Centrul de Management al Carierei pentru persoanele 
cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara” şi a cheltuielilor  legate de proiect din cadrul 

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de  specialitate  al 

compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean; 

Având în vedere referatul directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara nr.1758/21.01.2013 cu privire la Proiectul 
„Centrul de Management al Carierei pentru persoanele cu dizabilităţi din judeţul 
Hunedoara”; 

Ca urmare a scrisorii de clarificări nr. 5923/1899C/28.12.2012 a OIRPOSDRU 
Timisoara;  
 Luând în considerare prevederile capitolului 2.3.din Ghidului Solicitantului – condiţii 
specifice pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 
2013, Axa prioritară 6 -“Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 
6.2.- “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, 
 În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;   
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.2 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 solicitarea finanţării nerambursabile pentru proiectul „Centrul de 
Management al Carierei pentru persoanele cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara” în 
cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa 
prioritară 6 -“Promovarea incluziunii sociale”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 2.  (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1 din prezenta 
hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 40.790,72  lei 
conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.  
              (2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului 
vor fi suportate din bugetul DGASPC  Hunedoara.  
              (3) Se aprobă suma de 1.998.745,28 lei, pentru acoperirea contribuţiei din fonduri 
nerambursabile în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara până la rambursarea 
cheltuielilor de către Autoritatea de Management, conform bugetului prevăzut în anexa 
nr.2 la prezenta hotărâre. 
               



Art. 3  Sumele prevăzute la art. 2 alin. 1 şi 3 din prezenta hotărâre se vor include în 
bugetul propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 
pe anul 2013 -2014. 
  
Art. 4. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara 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,                                                   SECRETAR AL  JUDEŢULUI,                    
  
          Mircea Ioan Moloţ                                                             Dana Dan  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 25 ianuarie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Anexa nr.1 
 la Hotărârea nr. ______/2013             

a  Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

  
   Titlul proiectului: 
   „Centrul de Management al Carierei pentru persoanele cu dizabilităţi din judeţul 

Hunedoara” 
 
Obiectivul general: 
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea integrării pe piaţa muncii a 
persoanelor cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara prin înfiinţarea unui Centru de 
Management al Carierei. 
 
Obiectivele specifice: 
 
Obiectivele specifice sunt:  
- Crearea premiselor necesare implementării proiectului prin realizarea structurii de 
implementare a proiectului, efectuarea de analize privind nevoile specifice ale grupurilor 
ţintă din cadrul proiectului şi înfiinţarea Centrului de Management al Carierei pentru 
persoanele cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara; 
- Creşterea calităţii serviciilor de facilitare a inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu 
dizabilităţi prin consolidarea capacităţilor, competenţelor şi cunoştinţelor personalului din 
cadrul sistemului de protecţie de stat din judeţul Hunedoara; 
- Creşterea capacităţii profesionale a persoanelor cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara prin 
oferirea de programe de calificare/recalificare; 
- Creşterea conştientizării potenţialilor angajatori cu privire la discriminările pe piaţa muncii 
a persoanelor cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara. 
 

Rezultate scontate: 
 

 Realizarea a 3 analize privind nevoile specifice ale grupurilor ţintă  
 Înfiinţarea şi funcţionarea Centrului de Management al Carierei pentru persoanele 

cu dizabilităţi; 
 Implementarea programului de instruire a personalului din sistemul de stat de 

asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul Hunedoara în domeniul 
managementul carierei 

 Implementarea programului de calificare/recalificare a persoanelor cu dizabilităţi din 
judeţul Hunedoara 

 Implementarea campaniei de conştientizare cu privire la discriminarea pe piaţa 
muncii a persoanelor cu dizabilităţi 

 
Impact pe termen scurt: 
Consolidarea capacităţii de angajare şi integrare socio-profesională a membrilor grupului 
ţintă pe o piaţă a muncii competitivă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora. 
 
 



Impact pe termen lung: 
 oferirea de sprijin persoanelor cu dizabilităţi în vederea dezvoltării acestora din 

punct de vedere profesional şi socio-economic, într-un mod echilibrat şi echitabil, 
dezvoltarea de noi competenţe şi abilităţi pentru propria lor carieră în viaţă. 

 o mai bună cunoaştere a nevoilor specifice de formare profesională, 
 dezvoltarea unei abordări inovatoare privind crearea unui cadru de management al 

carierei destinat persoanelor cu dizabilităţi 
 creşterea stimei de sine, a capacităţilor, competenţelor şi cunoştinţelor grupului ţintă 
 creşterea gradului de responsabilitate socială faţă de grupurile vulnerabile prin 

sensibilizarea actorilor cheie de pe piaţa muncii. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                                                              
 



  Anexa nr.2 
 la Hotărârea nr. ______/2013             

a  Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 
BUGETUL PROIECTULUI 

 
 
  
  
  

CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI) TOTAL (cu TVA)         
- Lei - 

    

1.  Resurse umane 
238.680,00

2.  Participanţi 256.300,00

3.  Alte tipuri de costuri, din care: 
1.351.956,00

3.1. cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, 
din valoarea totala eligibila a proiectului )    -      10,24% 208.800,00
3.2. valoare activităţi subcontractate/externalizate (max. 49% din valoarea totală eligibilă 
a proiectului) - 47,76% 974.000,00

4.  Rezervă de contingenţă - maxim 5% din (1+2+3)     -     4,06% 75.000,00

5.  Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 
1.921.936,00

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie (max. 15% 
din total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR)      -     6,86% 

117.600,00

7.  VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILĂ A PROIECTULUI ( 5+6 ), din care: 
2.039.536,00

8  valoare activităţi transnaţionale 0,00
9  valoare TVA nedeductibilă estimată 348.373,44

10.  CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI 40.790,72

11.  ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10 ) 1.998.745,28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 



Serviciul Dezvoltare regională şi integrare europeană 
 

        Raport de specialitate 
 

Conform referatului  directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Hunedoara nr.1758/21.01.2013, în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 -“Promovarea 
incluziunii sociale”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara a depus o solicitare de finanţare pentru proiectul “Centrul de Management al 
Carierei pentru persoanele cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara”. 

  Proiectul vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu 
servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii 
economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale.  

Proiectul „Centrul de Management al Carierei pentru persoanele cu dizabilităţi 
din judeţul Hunedoara” va fi implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara. Sumele necesare derulării proiectului vor fi 
incluse în bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 
pe anul 2013 -2014, de către Consiliul Judeţean Hunedoara, după semnarea contractului 
de finanțare a proiectului, în funcție de activitățile preconizate în calendarul de 
desfășurare. De asemenea, beneficiarul proiectului, Direcţia Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, trebuie sa mențină proprietatea proiectului și 
natura activității pentru care se acordă finanțare nerambursabilă, pe o perioadă de 3 ani 
după finalizarea proiectului. 

Potrivit prevederilor capitolului I, punctul 1.5. privind Contribuţia solicitantului  din 
Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 -“Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de 
intervenţie 6.2.- “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa 
muncii” şi prevederile capitolului 2, punctul 2.3.din Ghidului Solicitantului – condiţii 
specifice, beneficiarul/aplicantul, Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara trebuie să acopere suma de 40790,72 lei, reprezentând 2% din 
cheltuielile eligibile ale proiectului, toate cheltuielile efectuate în vederea implementării 
corespunzătoare a proiectului care pot interveni și care depășesc valorea totală eligibilă a 
proiectului, precum și toate cheltuielile considerate neeligible. Sumele sunt prezentate 
detaliat, în anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre precum și în referatul de specialitate al 
beneficiarului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara. 
 În  conformitate cu prevederile art.6 alin.1 din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă, în bugetele beneficiarilor care au calitate de ordonatori de credite 
ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii, 
precum şi a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele 
acestora. 
 Potrivit prevederilor art. 7 alin. 2 din actul normativ mai sus indicat, conform 
prevederilor legale comunitare şi naţionale, sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor 
prevăzuţi la art. 6 alin. 1, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează 
de către autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată în conturile de 
venituri ale bugetelor locale din care au fost finanţate proiectele respective. 
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.2 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
exercitarea atribuţiilor sale consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor şi în condiţiile 
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind 
asistenţa socială. 
  
 
 



 
Serviciul dezvoltare regională şi integrare europeană, 

 
Şef serviciu 

Antonela Stan 
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HOTĂRÂREA NR.10/2013 
privind aprobarea proiectului „Făureşte-ţi viitorul-Formarea profesională a romilor 
din Judeţul Hunedoara!” şi a cheltuielilor  legate de proiect din cadrul Programului 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de  specialitate  al 

compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean; 

Având în vedere referatul directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara nr. 1759/21.01.2012 cu privire la Proiectul 
„Făureşte-ţi viitorul-Formarea profesională a romilor din Judeţul Hunedoara”; 

Ca urmare a scrisorii de clarificări nr.5876/1876 C /21.12.2012 a OIRPOSDRU 
Timişoara; 
 Luând în considerare prevederile capitolului 2.3.din Ghidului Solicitantului – condiţii 
specifice pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 
2013, Axa prioritară 6 -“Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 
6.2.- “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, 
 În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;   
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.2 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 solicitarea finanţării nerambursabile pentru proiectul „Făureşte-ţi 
viitorul-Formarea profesională a romilor din Judeţul Hunedoara!” în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa 
prioritară 6 -“Promovarea incluziunii sociale”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 2.  (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1 din prezentul 
proiect de hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 
42.287,12  lei conform bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.  
              (2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului 
vor fi suportate din bugetul DGASPC  Hunedoara.  
              (3) Se aprobă suma de 2.072.068,88 lei, pentru acoperirea contribuţiei din fonduri 
nerambursabile în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara până la rambursarea 
cheltuielilor de către Autoritatea de Management, conform bugetului prevăzut în anexa 
nr.2 la prezenta hotărâre. 
               
Art. 3  Sumele prevăzute la art. 2, alin.1 si 3 din prezenta hotărâre se vor include în 
bugetul propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 
pe anul 2013 - 2014. 
  



Art. 4. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara 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,                                                   SECRETAR AL  JUDEŢULUI,                    
  
          Mircea Ioan Moloţ                                                             Dana Dan  
 
 
 
 
Deva, la 25 ianuarie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Anexa nr.1 

la Hotărârea nr. ______/2013             
a  Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
  
   Titlul proiectului: 
   „Făureşte-ţi viitorul-Formarea profesională a romilor din Judeţul Hunedoara!” 
 
Obiectivul general: 
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă prin îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii a 
persoanelor de etnie romă din judeţul Hunedoara prin furnizarea de programe de 
calificare/recalificare şi înfiinţarea unui Centru Mobil de Incluziune Socială. 
 
Obiectivele specifice: 
 
Obiectivele specifice sunt:  
- Crearea premiselor necesare implementarii proiectului prin realizarea structurii de 
implementare a acestuia, efectuarea de analize privind nevoile specifice de formare şi 
integrare profesională ale grupului ţintă din cadrul proiectului, precum şi prin înfiinţarea, 
dotarea şi funcţionarea Centrului Mobil de Incluziune Socială pentru persoanele de etnie 
roma din judeţul Hunedoara; 
- Creşterea capacităţii profesionale a persoanelor de etnie romă din judeţul Hunedoara 
prin oferirea de programe de calificare/recalificare; 
- Dezvoltarea şi promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, patronate şi 
alţi actori relevanţi pe piaţa muncii în vederea identificării şi promovării oportunităţilor de 
ocupare pentru persoanele de etnie romă, precum şi pentru diminuarea prejudecăţilor şi a 
atitudinilor discriminatorii de pe piaţa muncii . 
 
Rezultate scontate: 

 
 Realizarea studiilor privind nevoile specifice de formare şi integrare socio-

profesională a persoanelor de etnie romă din judeţul Hunedoara  
 Înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Mobil de Incluziune Socială pentru persoanele 

de etnia romă; 
 Implementarea programului de calificare/recalificare a persoanelor de etnia romă 

din judeţul Hunedoara  
 Implementarea campaniei de informare şi sensibilizare, promovare şi vizibilitate  

 
Impact pe termen scurt: 
Consolidarea capacităţii de angajare şi integrare socio-profesională a membrilor grupului 
ţintă pe o piaţă a muncii competitivă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora. 
 
Impact pe termen lung: 

 oferirea de sprijin persoanelor cu dizabilităţi în vederea dezvoltării acestora din 
punct de vedere profesional şi socio-economic, într-un mod echilibrat şi echitabil, 
dezvoltarea de noi competenţe şi abilităţi pentru propria lor carieră în viaţă. 



 o mai bună cunoaştere a nevoilor specifice de formare profesională, 
 dezvoltarea unei abordări inovatoare privind crearea unui cadru de management al 

carierei destinat persoanelor de etnie romă 
 creşterea stimei de sine, a capacităţilor, competenţelor şi cunoştinţelor grupului ţintă 
 creşterea gradului de responsabilitate socială faţă de grupurile vulnerabile prin 

sensibilizarea actorilor cheie de pe piaţa muncii. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 2: Bugetul proiectului



 
 
 
 
  
  
  

CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI) TOTAL (cu TVA)         
- Lei - 

    

1.  Resurse umane 
384.600,00

2.  Participanţi 142.000,00

3.  Alte tipuri de costuri, din care: 
1.395.156,00

3.1. cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, 
din valoarea totala eligibila a proiectului )    -      11,45% 242.000,00
3.2. valoare activităţi subcontractate/externalizate (max. 49% din valoarea totală eligibilă 
a proiectului) - 46,07% 974.000,00

4.  Rezervă de contingenţă - maxim 5% din (1+2+3)     -     3,90% 75.000,00

5.  Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 
1.996.756,00

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie (max. 15% 
din total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR)      -     6,70% 

117.600,00

7.  VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILĂ A PROIECTULUI ( 5+6 ), din care: 
2.114.356,00

8  valoare activităţi transnaţionale 0,00
9  valoare TVA nedeductibilă estimată 358.741,44

10.  CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI 42.287,12

11.  ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10 ) 2.072.068,88

* Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, din care reiese ca TVA nedeductibila este 
eligibila, costurile care alcatuiesc Bugetul proiectului contin si TVA aferenta acestora. 
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Serviciul Dezvoltare regională şi integrare europeană 
 
 
 

        Raport de specialitate 
 
 
 
 

Conform referatului  directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Hunedoara nr.1759/21.01.2013, în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 -“Promovarea 
incluziunii sociale”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara a depus o solicitare de finanţare pentru proiectul „Făureşte-ţi viitorul-
Formarea profesională a romilor din Judeţul Hunedoara!”. 

  Proiectul vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu 
servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii 
economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale.  

Proiectul „Făureşte-ţi viitorul-Formarea profesională a romilor din Judeţul 
Hunedoara!” va fi implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara. Sumele necesare derulării proiectului vor fi incluse în 
bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara pe anul 
2013-2014, de către Consiliul Judeţean Hunedoara, după semnarea contractului de 
finanțare a proiectului, în funcție de activitățile preconizate în calendarul de desfășurare. 
De asemenea, beneficiarul proiectului, Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara, trebuie sa mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru 
care se acordă finanțare nerambursabilă, pe o perioadă de 3 ani după finalizarea 
proiectului. 

Potrivit prevederilor capitolului I, punctul 1.5. privind Contribuţia solicitantului  din 
Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 -“Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de 
intervenţie 6.2.- “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa 
muncii”, şi prevederile capitolului 2, punctul 2.3.din Ghidului Solicitantului – condiţii 
specifice, beneficiarul/aplicantul, Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara trebuie să acopere suma de 42287,12 lei, reprezentând 2% din 
cheltuielile eligibile ale proiectului, toate cheltuielile efectuate în vederea implementîrii 
corespunzătoare a proiectului care pot interveni și care depășesc valaorea totală eligibilă a 
proiectului, precum și toate cheltuielile considerate neeligible. Sumele sunt prezentate 
detaliat, în anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre precum și în referatul de specialitate al 
beneficiarului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara. 
 În  conformitate cu prevederile art.6 alin.1 din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 64/2009 
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 
obiectivul convergenţă, în bugetele beneficiarilor care au calitate de ordonatori de credite 
ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii, 
precum şi a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele 
acestora. 
 Potrivit prevederilor art. 7 alin. 2 din actul normativ mai sus indicat, conform 
prevederilor legale comunitare şi naţionale, sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor 
prevăzuţi la art. 6 alin. 1, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează 
de către autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată în conturile de 
venituri ale bugetelor locale din care au fost finanţate proiectele respective. 
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.12 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
exercitarea atribuţiilor sale consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor şi în condiţiile 



legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind 
asistenţa socială. 
  
 
 

 
Serviciul dezvoltare regională şi integrare europeană, 

 
Şef serviciu 

Antonela Stan 
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 HOTĂRÂREA NR.11/2013 
privind aprobarea  proiectului „Modernizare DJ 664 : Pas Vulcan – Vulcan, 

km:38+000 – 41+700 ” şi a cheltuielilor  legate de proiect din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013 

 
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; 

Urmare adresei - Scrisoare de notificare înaintată de  Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Vest nr. 375/16.01.2013, prin care Consiliul Judeţean Hunedoara  este 
înștiințat că, în urma evaluarii proiectului tehnic, cererea de finanțare este acceptată 
pentru etapa de contractare, bugetul proiectului și cheltuielile legate de proiect trebuie 
actualizate corespunzător. 
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operaţional Regional 2007-2013 , Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport regional şi local”, Domeniul de intervenţie 2.1. - “Reabilitarea şi  modernizarea 
reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de 
centură”,  
 În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă, cu modificările și completările ulterioare,   
 În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.12 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 solicită finanţarea nerambursabilă în vederea realizării proiectului 
„Modernizare DJ 664 : Pas Vulcan – Vulcan, km:38+000 – 41+700” în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 - “Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport regionale şi locale”, în valoare totală de 12.063.160,17 lei.  
Art. 2.  (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1 din prezenta 
hotărâre, reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 195.012,65 lei şi 
a costurilor neeligibile ale acestuia, conform bugetului prevăzut în anexa la prezenta 
hotărâre.  
              (2) Cheltuielile neeligibile ce vor interveni pe parcursul implementării proiectului 
vor fi suportate din bugetul propriu al  Judeţului  Hunedoara.  
              (3) Se aprobă suma de 9.750.632,17 lei  pentru acoperirea contribuţiei din 
fondurile structurale în cadrul proiectului, sumă ce va fi cheltuită în avans de către 
Consiliul Judeţean Hunedoara până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de 
Management, conform bugetului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
              (4) Se aprobă suma de 2.312.527,60 lei reprezentând contravaloarea TVA – 
ului pentru cheltuielile neeligibile plătite din toate sursele de finanţare ale proiectului, 



respectiv fonduri publice (Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR şi de 
cofinanţare de la bugetul de stat) şi contribuţia proprie a beneficiarului, sumă ce va fi 
cheltuită în avans de către Consiliul  Judeţean  Hunedoara până la rambursarea prin 
bugetul de stat, conform bugetului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
 
Art. 3  Sumele prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre se vor include in bugetul propriu 
al Judeţului Hunedoara pe anii 2013 - 2014, în situaţia în care proiectul va fi selectat. 
 
Art.4 Cu data prezentei, Hotărârile Consiliului Județean Hunedoara nr.60/2009 și 
nr.170/2012 se abrogă. 
 
Art.5 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 
Hunedoara. 
 
  
             PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR AL  JUDEŢULUI,                     
           Mircea Ioan Moloţ                                                             Dana Dan  
 
 
 
 
 
 
Deva, la 25 ianuarie 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
           Anexa la    

              Hotărârea nr._______/2013 
                                                                         a  Consiliului Judeţean Hunedoara 

 

 
BUGETUL PROIECTULUI 

„Modernizare DJ 664 : Pas Vulcan – Vulcan, km :38+ 000 – 41+700” 
            - lei - 

 

Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor  
Cheltuieli 
neeligibile 

TOTAL 
cheltuieli 

TVA** 

1 2 3 5 6
1 CAPITOL 1        

  Cheltuieli pt.obtinerea si amenajarea terenului       
1 , 1 Obtinerea terenului   0,00 0,00 
1 , 2 Amenajarea terenului    640199,80 153647,95 
1 , 3 Amenajarea pt protectia mediului   45397,02 10895,28 

  TOTAL CAPITOL 1 0,00 685596,82 164543,23 
CAPITOL 2       2 

      
  

Cheltuieli pt.asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului       

  Drumuri de acces       
   TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3                                3 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
    

  
3 , 1 

Studii de teren (geologice, topografice, hidrologice) 
  

25239,30 6057,43 
3 , 2 Cheltuieli pt avize, acorduri, aut de constructie   7136,80 1712,83 
3 , 3 Proiectare si engineering   171.747,30 41002,98 
3 , 4 Consultanţa şi expertiză   41416,20 9939,89
3 , 5 Asistenta tehnica    85639,00  20553,36

   TOTAL CAPITOL 3 0,00 331178.60 79266.49 

CAPITOLUL 4       4 

Cheltuieli pentru investiţii       
4 , 1 Constructii si instalatii   7847139,15 1883313,40 
4 , 2 Utilaje şi echipamente        
4 ,4 Mijloace de transport       
4 ,5 Dotari       

  TOTAL CAPITOL 4 0,00 7847139,15 1883313,40 
CAPITOLUL 5            5 

 Alte cheltuieli       
5 ,1 Organizare de santier   251667,95 60400,31 
5,1,1 5.1.1. Lucrari de constructii    251667,95 60400,31 
5,1,2 5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii de santier       
5 ,2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare    

114197,25 0,00 
5 ,3 Cheltuieli diverse si neprevazute    439220,20 105412,85 
5 ,4 Alte imobilizări necorporale (programe informatice)   

    
  TOTAL CAPITOL 5 0,00 805085,40 165813,16 
6 CAPITOLUL 6                          



  Cheltuieli aferente implementarii proiectului       
  Cheltuieli de publicitate   22939,60 5505,26 
  Cheltuieli de audit   58693,60 14086,46 
  TOTAL CAPITOL 6 0,00 81632,20 19591,72 
I TOTAL cheltuieli 0,00 9750632,17 2312527.60 
II Alte cheltuieli neeligibile 0,00    
III TOTAL GENERAL  (I+II) 0,00 9750632,17 2312527,60 

     
     

0.2.  SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI   
     

Nr. crt. 

Surse de finanţare Valoare 

  
I Valoarea totală a proiectului,din care : 12063160,17   
a. Valoarea neeligibilă a proiectului 0,00   
b Valoarea eligibilă a proiectului 9750632,17   
c. TVA 2312527,60   
II Contribuţia proprie in proiect,din care : 195012,65   
a. Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile 195012.65   

b. 
Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile 0,00 

  
III TVA* 2312527,60   

IV 
ASISTENTA FINANCIARA 
NERAMBURSABILA SOLICITATA 

9555619,52 
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HOTĂRÂREA NR.12/2013 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 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 baza prevederilor art.91 alin.1 lit.a, alin.2 lit.c din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă 
din prezenta.  
  Art.2 – Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea 
nr.103/2012 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,                                      SECRETAR AL JUDEŢUILUI, 
 
                  Mircea Ioan Moloţ                                                     Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 25 ianuarie 2013 

 

 



                                                ANEXA 
                                                                                                     la Hotărârea nr.12/2013  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 
primarilor, 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, astfel 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, 5 servicii 
independente, 6 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. Unitatea judeţeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de 

utilitate publică  
4.  Compartimentul culte, sport, turism, activităţi culturale 
5. Serviciul autoritate judeţeană de transport  
6. Serviciul prestări servicii şi administrativ 
7. Serviciul administrare drumuri şi achiziţii publice  
8. Compartimentul urmărire încasare creanţe şi executare silită 
9. Arhitect Sef  

        10.Serviciul relaţii externe, comunicare interinstituţională şi  mass-media  
        11. Compartimentul managementul unităţilor de asistenţă medicală 
        12. Serviciul corp control  
        13. Compartimentul salarizare, resurse umane  
        14. Compartimentul audit public intern  
        15. Cabinet preşedinte 
        16. 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   administrarea  domeniului  public  şi  privat ;  
2.2. Serviciul administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP;  
2.3. Serviciul juridic-contencios şi relaţii cu consiliile locale;  
2.4. Compartiment redactare şi editare Monitorul Oficial al judeţului  

Hunedoara.  
 
Principalele atribuţii ale compartimentelor de specialitate sunt următoarele:  
 
 
       2.1. 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) întocmeşte documentaţii pentru preluarea unor activităţi/instituţii şi bunuri 
imobile care urmează să fie transmise/preluate în urma proceselor de 
descentralizare rezultate din noi acte normative;   

 
 II. - domeniul privat  

a) asigură administrarea bunurilor din patrimoniului privat al judeţului, altele 
decât cele aflate în gestiunea directă a consiliului judeţean (prin serviciul 
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;   

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

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 
 
 

     2.2. 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. 
 

 
2.3. Serviciul juridic-contencios şi relaţii cu consiliile locale  

 
a) asigură, în condiţiile legii, reprezentarea Consiliului Judeţean 

Hunedoara în faţa instanţelor judecătoreşti, a Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie din cadrul Ministerului Public-Parchetul de pe lângă Inalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, notarilor publici, executorilor judecătoreşti sau 
a altor organe cu activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice ţi alte 
persoane juridice de drept public sau privat;  

b) redactează acţiuni în instanţă, propune exercitarea căilor de atac 
şi orice alte măsuri pentru soluţionarea cauzelor în care Consiliul Judeţean 
Hunedoara 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, în 
care este parte consiliul judeţean;  

c) asigură evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti în curs de judecată şi asigură studierea dosarelor la 
arhivele instanţelor judecătoreşti, consultarea condicilor de hotărâri, a 
registrului informativ şi a site-urilor de specialitate; 

d) analizează, în termenul legal, plângerile prealabile administrative, 
formulate în temeiul Legii contenciosului administrativ împotriva actelor 
administrative adoptate de Consiliul Judeţean Hunedoara sau emise de 
preşedintele acestuia, privind revocarea sau modificarea acestora şi 



formulează propuneri de soluţionare a acestora şi proiecte de hotărâri cu 
acest obiect  

e) contribuie la întocmirea materialelor ce urmează a fi dezbătute şi 
aprobate în şedinţele comisiilor de specialitate, şi în plenul consiliului 
judeţean şi participă la aceste şedinţe, dacă este cazul;  

f) colaborează cu compartimentele de specialitate ale consiliului 
judeţean pentru elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului şi ţine 
evidenţa acestora;  

g) participă la întocmirea documentaţiei care stă la baza emiterii 
dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi la 
redactarea proiectelor de dispoziţii;  

h) avizează dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Hunedeoara şi alte acte emise în exercitarea atribuţiilor autorităţii 
administraţiei publice locale;  

i) sprijină întocmirea proiectelor de acte decizionale sau circulare, 
note, recomandări etc. pentru aducerea la îndeplinire a unor sarcini reieşite 
din actele normative sau pentru realizarea obiectivelor stabilite de 
conducerea instituţiei;  

j) ia măsurile necesare pentru obţinerea titlurilor executorii şi 
urmăreşte executarea acestora;  

k) avizează contractele economice în care este parte Consiliul 
Judeţean Hunedoara, actele adiţionale la contractele susnumite şi celelalte 
acte de gestiune, care implică răspunderea juridică a instituţiei, 
contrasemnând pentru legalitate actele administrative de gestiune;  

l) întocmeşte indexul legislativ pentru Monitorul Oficial al Judeţului;  
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) sprijină compartimentele din aparatul de specialitate şi le oferă 
consultanţă în vederea îndeplinirii corecte a sarcinilor ce le revin;  

o) acordă la cerere, sprijin şi asistenţă de specialitate consiliilor 
locale din judeţ, precum şi serviciilor publice ale acestora;  

p) acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor 
legale privind declararea şi verificarea averilor, conflictelor de interese şi 
incompatibilităţile şi întocmeşte note de opinie în acest sens, la solicitarea 
persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor;  

q) avizează documentaţiile tehnice în vederea emiterii titlurilor de 
proprietate asupra terenurilor; 

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

s) participă în comisiile de concurs pentru ocuparea unor funcţii 
publice de conducere şi/sau de execuţie vacante;  

t) ia măsuri pentru evidenţierea, păstrarea şi îndosarierea 
materialelor primite şi transmise; 

u) organizează biblioteca juridică a Consiliului Judeţean Hunedoara;  



v) 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 şi participă la instruirile legate de elaborarea 
documentaţiei Sistemului de Mangement al calităţii, al implementării, 
funcţionării şi îmbunătăţirii acestuia;  

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

2.4. 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. Serviciul implementare proiecte cu finanţare internaţională; 
3.4. 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 cu modificările şi completările ulterioare, 
sau din alte acte normative  referitoare la specificul activităţii serviciului, 
respectiv, dezvoltare regională şi integrare europeană, deci hotărâri ale 
consiliului judeţean sau dispoziţii ale preşedintelui ; 
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. 

  

3.3. Serviciul implementare proiecte cu finanţare internaţională 
 

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.  

 
3.4. 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 
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 V 
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 VI 
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 biroul 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)verifică şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în legătură cu activitatea 
de transport public local, în conformitate cu normele legale în vigoare;  
            s)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;  
            ş)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;  
             t)îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de 
către conducerea consiliului judeţean. 
 

 
CAPITOLUL VII 

SERVICIUL PRESTĂRI SERVICII ŞI ADMINISTRATIV 
 

   Este subordonat vicepreşedintelui de resort şi are următoarele atribuţii: 
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) încheie contracte de garare cu beneficiarii, cu viza Serviciului 
juridic contencios, astfel încât spaţiile pentru garare să fie folosite la 
capacitate; 

v) propune stabilirea taxelor de garare, urmăreşte încasarea 
acestora; 

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

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

y) 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 ; 

z) 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 ; 

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



bb) 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 ; 

cc) 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; 

dd) răspunde de organizarea colectării selective a deşeurilor la 
nivelul Consiliului Judeţean Hunedoara; 

ee) 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;. 

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

 
 
 

CAPITOLUL VIII 
SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI ŞI ACHIZIŢII PUBLICE 

 
 Este subordonat vicepreşedintelui de resort şi are următoarele atribuţii: 
 
I. 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) urmăreşte 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 recepţie 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. 
 
II. 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 documentaţia 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) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea 
prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
d) propune componenţa 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 instituţiei 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 achiziţiei, document cu caracter 
public; 
k) operează modificări sau completări în programul anual al achiziţiilor, când 
situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul 
compartimentului financiar contabil; 
l) întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională 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 şi în conformitate cu prevederile Legii administraţiei 
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 Judeţean 
Hunedoara pentru reglementarea activităţilor date în competenţa 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 concordanţei 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 desfăşoară; 
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. 
 
 



 
 
 
 

CAPITOLUL IX 
COMPARTIMENTUL URMĂRIRE ÎNCASARE CREANŢE ŞI EXECUTARE 

SILITĂ 
 

                   Este subordonat vicepreşedintelui de resort şi are următoarele 

atribuţii : 

a) 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 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara;  

b)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; 

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

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

e) întocmeşte dosare de executare silită pentru debitele restante; 
f)asigură aplicarea unitară a legislaţiei privind executarea silită a 

creanţelor consiliului judetean; 
g)primeşte şi rezolvă corespondenţa cu privire la urmărirea şi 

încasarea creanţelor pe care le gestionează; 
h)colaborează cu direcţiile/serviciile/compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean; 
 

 
CAPITOLUL X 

ARHITECT ŞEF  
 

Direcţia arhitect şef este subordonată vicepreședintelui de resort și are 
următoarea structură organizatorică:  
10.1. Serviciul urbanism, avizare-autorizare;  
10.2. Compartiment amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor;  
10.3. Compartiment disciplină în urbanism.  
10.4. Serviciul tehnic şi proiectare 
  
 Principalele atribuţii ale compartimentelor de specialitate sunt 
următoarele:  



 
10.1. Serviciul urbanism, avizare-autorizare 

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

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

k) participă la cursuri de perfecţionare profesională;  

l) verifică petiţiile cetăţenilor repartizate şi propune soluţii de rezolvare 
ale acestora, din domeniul de competenţă;  

m) 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;  
o) 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;  

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) 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; 

ş) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de 

către conducerea consiliului judeţean;  
t) 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; 

ţ) 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;  

u) 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. 
 

    
10.2.   Compartimentul 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:  

− întocmirea listei cu ordinea de zi;  
− convocarea membrilor comisiei, proiectanţilor şi reprezentanţilor 

primăriilor;  
− întocmirea avizelor tehnice 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). 



t) asigură Secretariatul Comisiei socio-economice de examinare şi 
avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare.  

 
 

10.3.  Compartimentul disciplină în urbanism 
 

a) 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;  

b) propune îmbunătăţirea proiectelor de legi specifice activităţii de 
urbanism şi amenajarea teritoriului transmise spre consultare Consiliului 
Judeţean Hunedoara;  

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

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

e) participă la cursuri de perfecţionare profesională; 

f) verifică petiţiile cetăţenilor repartizate şi propune soluţii de rezolvare 
ale acestora;  

g) 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;  

h) asigură arhivarea actelor create; 
i) participă la recepţia lucrărilor de construcţii autorizate, potrivit 

prevederilor legale;  
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 atribuţii prevăzute de lege sau date în sarcină de 

către conducerea consiliului judeţean.  
 

10.4. Serviciul tehnic şi 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) 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; 

f) obţine certificatele de urbanism, avizele, acordurile şi autorizaţiile de 
construire pentru proiectele ce urmează a fi implementate de consiliul 
judeţean; 

g) elaborează şi redactează proiecte de hotărâri de consiliu judeţean; 
h) participă la constatarea şi evaluarea în teren a pagubelor produse de 

calamităţi naturale; 
i) contribuie la realizarea, urmărirea şi analizarea unor programe de 

dezvoltare regională cu finanţare externă; 
j) soluţionează petiţii, reclamaţii, sesizări ale persoanelor juridice şi 

fizice; 
k) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calităţii 

conform cu SREN ISO 9001, în activitatea desfăşurată; 
l) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate 

conform actelor normative în vigoare; 
m) respectă regulamentul intern al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Hunedoara; 
n) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau 

încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă. 
 
 
 
 

CAPITOLUL XI 
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 XII 
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 XIII 
SERVICIUL CORP CONTROL  



 
 Este subordonat preşedintelui consiliului judeţean şi are următoarele 
atribuţii: 

a) elaborează proiectul planului anual de control care urmează a fi 
aprobat de preşedintele consiliului judeţean;  

b) controlează instituţiile/agenţii economici prestatori de servicii 
publice şi de utilitate publică de interes judeţean înfiinţate/înfiinţaţi de consiliul 
judeţean sau aflate/aflaţi în subordinea acestuia, după cum urmează:  

 verifică modul de organizare şi de desfăşurare a achiziţiilor 
publice de bunuri, servicii şi lucrări;  

 soluţionează reclamaţii şi scrisori primite de la persoanele fizice 
sau juridice, repartizate de preşedintele consiliului judeţean; 

 verifică modul cum se utilizează resursele financiare, materiale şi 
umane, pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor 
stabilite; 

 verifică sistemul contabil, modul de organizare a evidenţei 
contabile, modul de organizare a evidenţelor tehnico -operative, 
modul de gestionare a bunurilor şi aprovizionarea tehnico – 
materială (documente justificative);  

 efectuează verificări şi controale în baza petiţiilor, reclamaţiilor 
comunicate, cu privire la desfăşurarea activităţii în cadrul unor 
instituţii sau servicii publice subordonate sau cu privire la 
activitatea desfăşurată de conducătorii acestora;  

c) controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a 
infrastructurii judeţene;  

d) efectuează punctual lucrări de verificare la unele activităţi, 
instituţii/agenţi economici din subordine sau din aparatul de specialitate, 
pentru a informa preşedintele consiliului judeţean asupra unor aspecte, 
situaţii, etc.; 

e) elaborează şi implementează obiectivele specifice în domeniul 
calităţii;  

f) în urma controlului efectuat întocmeşte un raport de control al 
activităţii instituţiei sau serviciului public din subordinea consiliului judeţean 
care a fost verificat şi propune recomandări, soluţii, măsuri de remediere;  

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

h) 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;  

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



 
CAPITOLUL XIV 

COMPARTIMENTUL SALARIZARE, RESURSE UMANE 
 

Este subordonat preşedintelui consiliului judeţean şi are următoarele atribuţii: 
 

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 XV 
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 XVI  

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. 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA                                              
CONSILIUL JUDEŢEAN                            
Compartiment salarizare, 
resurse umane 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

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.  

Prin Hotărârea  nr.103/2012 a Consiliului Judeţean Hunedoara s-au aprobat 
organigrama,  statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului 
de specialitate al consiliului judeţean.  

De la data aprobării hotărârii respective, prin Hotărârea  nr.182/2012 a Consiliului 
Judeţean Hunedoara s-a aprobat organigrama în vigoare, prin care s-a aprobat înfiinţarea 
Compartimentului urmărire încasare creanţe şi executare silită şi transformarea Biroului 
autoritate judeţeană de transport, în Serviciul autoritate judeţeană de transport. 

Se impune astfel modificarea în mod corespunzător a Regulamentului de  
organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 



Faţă de cele expuse, se propune iniţierea unui proiect de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de  organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara şi supunerea lui spre dezbaterea şi aprobarea consiliului 
judeţean. 

 
 
 

Compartiment salarizare, resurse umane 

                    Dănilă Simona 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA                                              
CONSILIUL JUDEŢEAN                            
PREŞEDINTE 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 
 

Conform prevederilor 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 
dispoziţiilor 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.  

Prin Hotărârea  nr.103/2012 a Consiliului Judeţean Hunedoara s-au aprobat 
organigrama,  statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului 
de specialitate al consiliului judeţean.  

Organigrama actuală s-a aprobat prin Hotărârea  nr.182/2012 a Consiliului 
Judeţean Hunedoara.  



Astfel, pentru eficientizarea activităţii instituţiei, s-a aprobat înfiinţarea 
Compartimentului urmărire încasare creanţe şi executare silită şi transformarea Biroului 
autoritate judeţeană de transport, în Serviciul autoritate judeţeană de transport. 

Cele menţionate implică modificarea în mod corespunzător a Regulamentului de  
organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 

În acest sens, a fost iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de  organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara, pe care îl supunem spre dezbaterea şi aprobarea consiliului judeţean. 

 
 
 

   PREŞEDINTE, 
Mircea Ioan Moloţ 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.13/2013 
privind aprobarea statului de funcţii, precum şi modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane  
 
 
 
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 nr.226/2013 a managerului Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 
Romane, precum şi Hotărârea nr.2/2013 a Consiliului de Administraţie al 
Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 91 alin.1 lit.a, alin.2 lit. c şi 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 statul de funcţii pentru personalul Muzeului Civilizaţiei 

Dacice şi Romane, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
Art.2  Se modifică Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru 

personalul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Hunedoara nr.106/2011, după cum  urmează: 

(1) Capitolul VI - Structura organizatorică, art.21 - Secţia Evidenţă, 
Conservare, Supraveghere Deva alin.2 se modifică şi va avea 
următorul conţinut: 

„(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de birou cu un număr minim de 4 posturi şi este 
condusă de un şef birou; 

Secţia are în componenţă specialişti conservatori şi muzeografi. 
Şeful de birou întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat şi 

raportul de activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte planificarea 
activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează;” 
 



(2) Capitolul VI - Structura organizatorică, art.21 - Secţia Relaţii cu Publicul  
alin.2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de birou cu un număr minim de 4 posturi şi este 
condusă de un şef birou; 

Secţia are în componenţă specialişti muzeografi, cercetători ştiinţifici, în 
domeniile istorie, sociologie, desenator artistic, fotograf şi conservator. 

Şeful de birou întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat, 
elaborează planul anual de activitate şi raportul de activitate trimestrial şi anual. 
De asemenea, întocmeşte planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a 
secţiei pe care o coordonează;” 
 Art.3 (1) Pe data prezentei, Hotărârea nr. 68/2012 a Consiliului Judeţean 
Hunedoara se abrogă. 

(2) Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.106/2011 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 
Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru personalul Muzeului 
Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara-Deva se modifică în mod 
corespunzător. 
         Art.4 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul 
salarizare, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara şi de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane 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,                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ                                                      Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 25 ianuarie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.14/2013 
privind aprobarea statului de funcţii al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Baia de 

Criş 
 
 
 
 
  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 nr.16/2013 a Unităţii de Asistenţă Medico - Socială Baia de 
Criş; 

În baza prevederilor art. 1 alin. 1 şi 3, art. 6 şi ale art. 7 din Regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în funcţie, grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara  şi al instituţiilor şi serviciilor publice din 
subordinea consiliului judeţean, aprobat prin Dispoziţia nr. 386/2011 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
  În baza art.3 din Normele privind organizarea, funcţionarea şi  finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului României 
nr.412/2003  şi ale art.10 alin.2 şi alin.3 din Instrucţiunile nr.507/2003 de aplicare a 
Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-
socială;  
  În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c precum şi ale 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 statul de funcţii  al  Unităţii de Asistenţă  Medico - Socială Baia 
de Criş  judeţul Hunedoara, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
  Art.2 Cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea 
nr.146/2012 a Consiliului Judeţean Hunedoara. 
  Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul contabilitate, 
resurse umane din cadrul Unităţii de Asistenţă  Medico - Socială Baia de Criş 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,                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                  Mircea Ioan Moloţ                                           Dana Dan 
  
 
 
 
Deva, la 25 ianuarie 2013 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.15/2013 
privind aprobarea  Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad 
 

                 
                      CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;  
               Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 
specialitate, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean; 
                 Văzând adresa nr.86/17.01.2013 a managerului Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu 
nr.327/17.01.2013;  

           În baza prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr.1224/2010 pentru 
aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească;     

           În temeiul art.1 din Ordinul Ministrului Sănătății nr.975/2012 privind 
organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul 
unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților 
administrației publice locale; 

           Având în vedere prevederile art.182 alin.1.lit.a din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;                     
           În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit. a, alin.2 lit.c și ale art.97 alin.1 din 
Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

              Art.1 – Aprobă  Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare 
al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, conform Anexelor nr.1 și 2 care fac parte 
integrantă din prezenta. 
              Art.2 – Cu data prezentei, anexa nr.2 la Hotărârea nr.238/2012 precum și  
Hotărârea nr.199//2011 a Consiliului Județean Hunedoara se abrogă. 
              Art.3 –  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Brad 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,        SECRETAR AL JUDEŢULUI,                         
      Mircea Ioan Moloţ         Dana Dan 
                         
                                                                                              
 
Deva, la 25 ianuarie 2013           
 



         R O M Â N I A  
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 HOTĂRÂREA NR.16/2013 
privind constituirea Comisiei pentru stabilirea şi evaluarea terenurilor 

aflate în patrimoniul S.C. “ASTORIA” S.R.L. DEVA 
 

 

  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 nr. 1/08.01.2013 a S.C. “ASTORIA” S.R.L. DEVA;  
  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.834/1991 privind 
stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Criteriilor comune nr. 2665/1992 ale Ministerului 
Finanţelor Publice şi nr. 1C/311/1992 ale Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de 
stat, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit.f şi ale 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 constituie  Comisia pentru stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în 
patrimoniul S.C. ”ASTORIA” S.R.L. Deva, în următoarea componenţă:   
 
        Preşedinte: - Pârva Vian                      - administrator   
        Secretar: - Weber Paloma Diana - consilier juridic 
        Membri:            - Bielek Otilia   - contabil 
                                - Pop Ioan                          - inginer 
                                - Damian Vasile                 - inginer 

           - reprezentantul Consiliului Judeţean Hunedoara                                                
                  Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara pentru a 
desemna reprezentantul consiliului judeţean în Comisia indicată la art.1 din prezenta.                               
                  Art.3. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.      
 
                                                                                                    

         PREŞEDINTE,                               SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
     Mircea Ioan Moloţ                                             Dana Dan 
 
 
 
 

     
 
 
Deva, la 25 ianuarie 2013 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.17/2013 

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. 

 
 

          
PREŞEDINTE,                          SECRETAR AL JUDEŢULUI,    

       Mircea  Ioan  Moloţ        Dana  Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 25 ianuarie  2013   

 



 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
               CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                                                                       Anexa la Hotărârea nr. 17/ 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. Ducato Trans S.R.L. 

sediul: Deva 
str. Sântuhalm, nr.16B 

 
Deva – Simeria Nr.195/17.01.2013 

 
25.01.2013 – 15.01.2014 

 
2. 

S.C. SUPER TRANS COM S.R.L. 
sediul: Petroşani 

str. 1 Decembrie 1918, nr. 134 

 
Petroșani – Mina Uricani Nr.195/17.01.2013

 
25.01.2013 – 31.03.2013 

 
3. 

S.C. G&M TRANSCOM S.R.L. 
sediul: Almașu Mic 

str. Principală, nr.22 

 
Deva – Simeria Nr.195/17.01.2013

 
25.01.2013 – 31.12.2013 

 
4. 

S.C. INTERSERVICE  S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Tudor Vladimirescu nr.17 

 
Hunedoara – Simeria Nr.346/24.01.2013 

 
04.02.2013 – 03.02.2014 

 
5. 

S.C. INTERSERVICE  S.R.L. 
sediul: Hunedoara 

str. Tudor Vladimirescu nr.17 

 
Hațeg – Hunedoara Nr.346/24.01.2013 

 
03.02.2013 – 02.02.2014 

 
 



 ROMÂNIA   
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.18/2013 
privind modificarea încadrării unui drum de interes județean în drum de interes local, din județul 

Hunedoara 
 
 

 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Serviciul administrare drumuri și achiziții publice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresa nr 140/2013 a Consiliului Local al comunei General Berthelot și nr 
141/2013 a Consiliului Local al Comunei Totești; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art.12 alin.2 și art.13 din Ordonanţa Guvernului 
României nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.f şi ale art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

  Art.1. Se aprobă modificarea încadrării unui drum de interes județean în drum de interes 
local, din județul Hunedoara, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, din categoria funcțională a drumurilor de interes județean, în 
categoria funcțională a drumurilor de interes local. 

Art.2. Se aprobă transmiterea drumului județean DJ 687L:Totești(DN68)-Fărcădin, din 
domeniul public al județului Hunedoara și administrarea Consiliului Județean Hunedoara, în 
domeniul public al Comunei General Berthelot și al Comunei Tomești și în administrarea 
consiliilor locale respective. 
 Art.3. Predarea-preluarea sectoarelor de drum menționate în anexa la prezenta se face 
pe bază de protocol încheiat între părțile interesate. 
  Art.4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Hunedoara să semneze 
protocoalele menționate la art.3 din prezenta. 
 Art.5. Prezenta va fi comunicată Guvernului României în vederea actualizării anexelor la 
Hotărârea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea  încadrării în categoria funcțională a 
drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, precum și celor 
interesați, prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
                  

PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
               Mircea Ioan Moloţ                                                         Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 25 ianuarie 2013 



 
 

 
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA           Anexa  
                             la Hotărârea nr.18/2013 

  a Consiliului Judeţean Hunedoara 
                                                                           
 

 
 
 
 
 
 

  Modificarea încadrării drumului județean DJ 687L:Totești(DN68)-
Fărcădin în lungime totală de 4,000 km astfel: 
 
 
 
 
 
 

 
DC 83B: Totești(DN68)-Fărcădin 
 Lungime     4,000 km         

Origine :      km 0+000       Totești(intersecția cu DN 68 ( km 68+900) 
   Destinaţie : km 4+000 Fărcădin 
 
 
 Notă : 
  

 Drumul comunal DC 83B: Totești(DN68)-Fărcădin se desfășoară astfel : 
- între km 0+000-1+580 se desfășoară pe teritoriul administrativ al comunei 

Totești; 
- între km 1+580-4+000 se desfășoară pe teritoriul administrativ al comunei 

General Berthelot; 
- drumul este de pământ și are o stare de viabilitate precară. 

 
 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.19/2013 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.9/2012 pentru aprobarea  
componenței comisiilor de concurs/examinare pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de 

laborator și șef de serviciu, precum și aprobarea componenței comisiei de soluționare a 
contestațiilor la concursul de manager din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva 

 
 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN 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 
avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

Văzând Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean Hunedoara nr.8/2013 și nr.9/2013; 
În baza prevederilor art. 19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului 

pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef serviciu din unitățile publice, 
aprobate prin Ordinul nr. 1406/2006 al Ministrului Sănătății Publice; 

În conformitate cu prevederile art. 184 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art.9 alin.1 din Normele de organizare și desfășurare a concursului/examenului 
pentru selecționarea managerului la Spitalul Județean de Urgență Deva, aprobate prin Dispoziția 
nr.353/2010 emisă de Președintele Consiliului Județean Hunedoara; 

În temeiul art. 97 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

          Art. 1  Reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara  desemnat să facă parte din comisia 
de concurs/examinare pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de 
serviciu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, respectiv doamna Codoreanu Viorica se 
înlocuiește cu domnul Toncean Blaga Tudor Bogdan.  
          Art. 2 Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.9/2012 pentru aprobarea 
componenței comisiilor de concurs/examinare pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de 
laborator și șef de serviciu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva se modifică în mod 
corespunzător. 
 Art.3 Numește pe doamna Stan Antonela și domnul Munteanu Marius, ca reprezentanți ai 
Consiliului Județean Hunedoara în Comisia de soluționare a contestațiilor privind desfășurarea 
concursului/examenului pentru selecționarea managerului la Spitalul Județean de Urgență Deva. 
          Art.4 Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor privind desfășurarea 
concursului/examenului pentru selecționarea managerului la Spitalul Județean de Urgență Deva, 
având următoarea componență: 
1. Birău Cecilia director executiv adjunct sănătate Publică- reprezentant  

Direcția  de  Sănătate   Publică Hunedoara 
2. Zugravu Adriana șef birou R.U.N.O.S. - reprezentant  Direcția de Sănătate 

Publică Hunedoara 
3, Stănescu Romeo medic primar obstetrică-ginecologie la Spitalul Județean de 

Urgență  Deva – reprezentant Colegiul Medicilor din România 
– filiala Hunedoara 

4. Ionescu Mariana Lucia   asistent  medical licențiat - reprezentant al Ordinului 
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor  și Asistenților 
Medicali din România - filiala Hunedoara 

5. Dana Dan Maria secretar al județului - reprezentantul Președintelui Consiliului 
Județean Hunedoara                         



6. Stan Antonela reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara 
7. Munteanu Marius reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara 
 

Art. 5  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Județean de Urgență Deva și va fi 
comunicată celor interesați prin grija Serviciului Administrație publică locală, relaţii publice, ATOP 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
 
             PREŞEDINTE,                                                                  
          Mircea Ioan Moloţ                                     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 25 ianuarie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 
 În conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin Hotărârea nr. 75/2010, Consiliul 
Județean Hunedoara a preluat managementul Spitalului Județean de Urgență Deva. 
 Potrivit prevederilor art.184 alin.1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, cu modificările și completările ulterioare, secțiile, laboratoarele și serviciile medicale ale 
spitalului public sunt conduse de un șef de secție, șef de laborator sau, după caz, șef de serviciu. 
Aceste funcții se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condițiile legii, organizat de 
unitatea sanitară publică, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății. 
           Prin Hotărârea nr. 9/2012 s-a aprobat componența comisiilor de concurs/examinare pentru 
ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Deva. 
           Prin art.1 din Dispoziția nr.8/2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Hunedoara în comisiile de concurs/examen pentru proba scrisă, clinică sau practică a 
concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de 
serviciu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, a fost desemnat domnul Toncean Blaga 
Tudor Bogdan ca reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara, să facă parte din comisiile de 
concurs/examen pentru proba scrisă, clinică sau practică a concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea acestor funcții. 
           Prin Dispoziția nr.213/2012 emisă de Președintele Consiliului Județean Hunedoara privind 
transferul în interesul serviciului începând cu data de 05.11.2012, funcția publică de execuție de 
consilier ocupată de doamna Codoreanu Viorica, din cadrul Compartimentului Managementul 
Unităților de Asistență Medicală din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara a 
devenit vacantă, fapt pentru care va fi înlocuită cu domnul Toncean Blaga Tudor Bogdan. 
            Prin Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr.1406/2006, au fost aprobate Normele privind 
organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator 
sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice; potrivit art.19 din normele indicate, componența 
comisiilor de examinare se aprobă de autoritatea în a cărei subordine se află unitatea sanitară 
publică, la propunerea acesteia. 
            În conformitate cu prevederile art.9 alin.1 din Normele de organizare și desfășurare a 
concursului/examenului pentru selecționarea managerilor la spitalele publice de interes județean, 
aprobate prin Dispoziția nr.353/2010 emisă de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, 
comisia de soluționare a contestațiilor este numită de organul ierarhic superior spitalului. 
Componența comisiei va respecta aceeași proporție de reprezentare cu componența reprezentării 
la constituirea consiliului de administrație al spitalului.  
           Prin  Dispoziția nr.9/2013 emisă de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, a fost 
numită doamna Dana Dan – secretar al județului – ca reprezentant al Președintelui Consiliului 
Județean Hunedoara, în comisia de soluționare a contestațiilor privind desfășurarea 
concursului/examenului pentru selecționarea managerului la Spitalul Județean de Urgență Deva. 
          Restul membrilor sunt desemnați de instituțiile care au reprezentare, iar reprezentanții 
consiliului județean  vor fi desemnați de către acesta.    
           Față de cele relatate mai sus, s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre, pe care îl înaintăm 
spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Județean Hunedoara. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

                 Mircea Ioan Moloț 
 
 
 
 



 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
COMPARTIMENT MANAGEMENTUL 
UNITĂȚILOR DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

 Ca urmare  a aplicării strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate ce 
vizează transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății 
către autoritățile administrației publice locale, prin Hotărârea nr.75/2010, Consiliul 
Județean Hunedoara a preluat managementul Spitalului Județean de Urgență Deva. 
 Art.184 alin.1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu 
modificările și completările ulterioare, prevede că secțiile, laboratoarele și serviciile 
medicale ale spitalului public sunt conduse de un șef de secție, șef de laborator sau, după 
caz, șef de serviciu. Aceste funcții se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în 
condițiile legii, organizat conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății.  
           Prin Hotărârea nr. 9/2012 s-a aprobat componența comisiilor de concurs/examinare 
pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Deva. 
          Urmare a Dispoziției nr.213/2012 privind transferul în interesul serviciului al doamnei 
Codoreanu Viorica, emisă de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, începând cu 
data de 05.11.2012, funcția publică de execuție de consilier din cadrul Compartimentului 
Managementul Unităților de Asistență Medicală din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara a devenit vacantă, iar prin  Dispoziția nr.8/2013, a fost desemnat 
domnul Toncean Blaga Tudor Bogdan ca reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara, 
să facă parte din aceste comisii.  
          În baza art.9 alin.1 din  Normele de organizare și desfășurare a 
concursului/examenului pentru selecționarea managerilor la spitalele publice de interes 
județean, aprobate prin Dispoziția nr.353/2010 emisă de Președintele Consiliului Județean 
Hunedoara, comisia de soluționare a contestațiilor este numită de organul ierarhic superior 
spitalului. Componența comisiei va respecta aceeași proporție de reprezentare cu 
componența reprezentării la constituirea consiliului de administrație al spitalului: doi 
membrii sunt reprezentanții  Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, numiți prin adresa 
nr.497/23.01.2013, un reprezentant al Președintelui Consiliului Județean Hunedoara, 
numit  prin Dispoziția nr.9/2013, un reprezentant al Colegiului Medicilor  Hunedoara, numit 
prin adresa nr.50/23.01.2013, un reprezentant al Ordinului Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala  Hunedoara, numit prin 
adresa nr.5/22.01.2013. 
           Față de considerentele expuse anterior, în temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit.f și ale 
art.97 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, propunem inițierea unui proiect de hotărâre privind 
aprobarea modificării componenței comisiei de concurs/examen pentru ocuparea funcției  
de șef de secție, șef de laborator sau, după caz, șef de serviciu, precum și aprobarea 
componenței comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de manager din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva. 
 
 
 
 
 



COMPARTIMENTUL  MANAGEMENTUL 
UNITĂȚILOR DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, 

Băbuț Lorita Amalia 



ROMANIA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN           
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.20/2013 
privind evaluarea anuală a managementului  pentru unele instituţii publice de cultură din  

subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 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 adresele nr.28/2013 a Teatrului Naţional Târgu Mureş, nr.36/2013 a Teatrului de 
Nord Satu-Mare, nr.41/2013 a Teatrului-74 Târgu-Mureş,  nr138/2013 a Teatrului Regina Maria 
Oradea, nr.74/2013 a Teatrului Ioan Slavici Arad, nr.71/2013 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură, 
Culte, Patrimoniu Cultural Naţional Hunedoara, nr.72/2013 a Casei de Cultură Drăgan Muntean 
Deva, nr.43/2013 a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Cindrelul – Junii Sibiu, nr.48/2013 a Ansamblului Folcloric Naţional Transilvania, nr.79/2013 a 
Bibliotecii Judeţene Vasile Voiculescu Buzău, nr.39/2013 a Bibliotecii Judeţene Nicolae Milescu 
Spătarul Vaslui, nr.140/2013 a Bibliotecii Judeţene Alexandru şi Aristia Aman Craiova şi nr.46/2013 
a Bibliotecii Judeţene Christian Tell Gorj. 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de 
obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru 
contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură; 
 În conformitate cu prevederile art.36 alin.1, art.37 alin.1 şi art.38 din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.189/2008, privind  managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.269/2009; 
 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 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 
pentru Teatrul Dramatic Ion D.Sîrbu Petroşani, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta . 
 Art.2 – Numeşte pe doamna Sălășan Daniela, ca reprezentant al Consiliului Judeţean 
Hunedoara în comisia de evaluare anuală  a managementului şi pe doamna Conț Amelia, ca 
reprezentant al Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de soluţionare a contestaţiilor privind 
evaluarea anuală a managementului pentru Teatrul Dramatic Ion D.Sîrbu Petroşani . 

Art.3 – Componenţa comisiei de evaluare anuală şi soluţionare a contestaţiilor, pentru 
evaluarea managementului la Teatrul Dramatic Ion D.Sîrbu Petroşani, este prevăzută în anexa 
nr.2, care face parte integrantă din prezenta . 

Art.4 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 
pentru Biblioteca Judeţeană Ovid Densuşianu Hunedoara-Deva, conform anexei nr.3, care face 
parte integrantă din prezenta. 
 Art.5 – Numeşte pe doamna Dan Dana,  ca reprezentant al Consiliului Judeţean Hunedoara 
în comisia de evaluare anuală  a managementului şi pe domnul Stoian Dan, ca reprezentant al 



Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de soluţionare a contestaţiilor privind evaluarea anuală 
a managementului pentru Biblioteca Judeţeană Ovid Densuşianu Hunedoara-Deva. 

Art.6 – Componenţa comisiei de evaluare anuală şi soluţionare a contestaţiilor, pentru 
evaluarea managementului la Biblioteca Judeţeană Ovid Densuşianu Hunedoara-Deva, este 
prevăzută în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta. 

Art.7 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 
pentru Teatru de Artă Deva, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta . 
 Art.8 – Numeşte pe domnul Stoian Dan, ca reprezentant al Consiliului Judeţean Hunedoara 
în comisia de evaluare anuală  a managementului şi pe doamna Dan Dana, ca reprezentant al 
Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de soluţionare a contestaţiilor privind evaluarea anuală 
a managementului pentru Teatru de Artă Deva.  

Art.9 – Componenţa comisiei de evaluare anuală şi soluţionare a contestaţiilor, pentru 
evaluarea managementului la Teatru de Artă Deva, este prevăzută în anexa nr.6, care face parte 
integrantă din prezenta . 

Art.10 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 
pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara, 
conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta . 
 Art.11 – Numeşte pe doamna Conț Amelia, ca reprezentant al Consiliului Judeţean 
Hunedoara în comisia de evaluare anuală  a managementului şi pe doamna Sălășan Daniela, ca 
reprezentant al Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de soluţionare a contestaţiilor privind 
evaluarea anuală a managementului pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Hunedoara. 

Art.12– Componenţa comisiei de evaluare anuală şi soluţionare a contestaţiilor pentru 
evaluarea managementului la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Hunedoara, este prevăzută în anexa nr.8, care face parte integrantă din prezenta . 
 Art.13 -  Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara pentru a desemna 
reprezentanţii secretariatului comisiilor de evaluare anuală şi de soluţionare a contestaţiilor pentru 
evaluarea managementului la instituţiile publice de cultură, indicate în prezenta.  

Art.14 – 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,                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI,                      
         Mircea Ioan Moloţ                                                                            Dana Dan  
 
 
 
 
 
Deva,  la 25 ianuarie 2013 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  

 
 

HOTĂRÂREA NR.21/2013 
privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în 

asociaţiile de utilitate publică constituite la nivelul județului Hunedoara 
 
  
 CONSILIUL JUDETEAN 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 avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

În urma demisiilor d-lor Moloț Mircea Ioan, Rus Ioan și respectiv Balint Tiberiu, din 
funcțiile de reprezentanți al Consiliului Judetean Hunedoara in Adunările Generale ale  
Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară și Asociația ”SALVITAL” Hunedoara, înregistrate 
la Consiliul Județean Hunedoara sub nr. 546/2013, nr.538/2013 și nr.523/2013; 
 Văzând prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice și ale 
Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
            În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 855/2008 privind aprobarea 
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, 
cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice și cu Ordonanţa Guvernului României 
nr.26/2000  cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare;  

Potrivit prevederilor art. 13 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.  (1) Se ia act de demisia domnului Mircea Ioan Moloț din calitatea de 
reprezentant al Consiliului Judetean Hunedoara, în Adunarile Generale ale: 

• Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” ;  
• Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VALEA JIULUI”; 
• Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situațiilor de 

Urgență – ”ADIVEST”;  
• Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”CONURBAȚIA CORVINA” și din 

Consiliul Director al acestei asociați;  
• Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”SERVICIUL JUDEȚEAN PENTRU 

OCROTIREA ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂN”. 
 



                      (2) Se ia act de demisia domnului Ioan Rus, din calitatea de reprezentant al 
Consiliului Judetean Hunedoara în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor – Județul Hunedoara”. 
 
                      (3) Se ia act de demisia domnului Tiberiu Balint, din calitatea de reprezentant 
al Consiliului Judetean Hunedoara în Adunarea Generala a Asociației „SALVITAL” 
Hunedoara. 

                  
 Art. 2. Se numește domnul Antal Liviu, ca reprezentant al Consiliului Judetean 
Hunedoara in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
PREST HUNEDOARA”. 
   
 Art. 3. Se numește domnul Pășcuț Stefan, ca reprezentant al Consiliului Judetean 
Hunedoara in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA 
JIULUI”.  
   
 Art. 4.  Se numește domnul Joițoiu Cosmin, ca reprezentant al Consiliului Judetean 
Hunedoara in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru 
Managementul Situatiilor de Urgență -”ADIVEST”.  
 
 Art. 5. Se numește domnul Popa Ilie, ca reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  
”CONURBAȚIA CORVINA”.  
 
           Art. 6. Se numește domnul Muzicaș Mircea, ca reprezentant al Consiliului Judetean 
Hunedoara in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”SERVICIUL 
JUDEȚEAN PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FĂRĂ STAPÂN”.  
 
 Art. 7.  Se numește doamna Gros Gabriela, ca reprezentant al Consiliului Judetean 
Hunedoara in Adunarea Generala a Asociaţiei ”SALVITAL” Hunedoara. 
 

Art. 8. Se numește domnul Badea Puiu, ca reprezentant al Consiliului Judetean 
Hunedoara in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”SISTEM 
INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR – JUDEȚUL HUNEDOARA”.  
 
  Art. 9. Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
           Art. 10.   Cu data prezentei, se abrogă: 
-  art.5 din Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.93/2008 privind asocierea 
Județului Hunedoara cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara, în 
vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST 
HUNEDOARA”; 



- art.5 din Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.35/2008 privind asocierea 
Județului Hunedoara cu unele unități administrativ-teritoriale din Valea Jiului,  în vederea 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „APA VALEA JIULUI”; 
- art..5 din Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.52/2012 privind asocierea 
Județului Hunedoara cu unele unități administrativ-teritoriale din județ în în vederea 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  ”SERVICIUL JUDEȚEAN PENTRU 
OCROTIREA ANIMALELOR FĂRĂ STAPÂN”; 
- art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.149/2008 privind aprobarea 
participării Județului Hunedoara la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Vest pentru Managementul Situațiilor de  Urgență ADIVEST; 
- art.3, teza finală din Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.148/2008  privind 
aprobarea asocierii Județul Hunedoara cu municipiile Deva și Hunedoara, cu orașele 
Simeria și Călan și cu comunele Băcia, Cîrjiți și Pestișu Mic,  în vederea constituirii 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”CONURBAȚIA CORVINA”; 
- Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.172/2012 privind numirea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR – 
JUDEȚUL HUNEDOARA”; 
     - Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.173/2012 privind numirea 
reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Asociației Salvital 
Hunedoara; 

- orice alte dispoziții contrare prezentei. 
 Art. 11.  Prezenta hotarare va fi comunicată celor nominalizați la art.2 – art.8, 
precum și celor interesați prin grija Serviciului Administratie Publica Locala, Relații Publice, 
ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Hunedoara. 

 
 
 
 
 
 
  
    PREŞEDINTE,                                                SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Mircea Ioan Moloț Dana Dan                                                 

                   
 
 
 
 
Deva, la 25 ianuarie 2013 
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