
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.1/2010 
privind conferirea unui Titlu de „CETĂŢEAN DE ONOARE  

AL JUDEŢULUI 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; 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.7/2002 a Consiliului Judeţean 
Hunedoara pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire a 
„TITLULUI DE EXCELENŢĂ”, a Titlului de “CONSILIER DE ONOARE” şi de 
„AMBASADOR” al judeţului Hunedoara, precum şi a diplomelor şi plachetelor 
omagiale, modificată şi completată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr. 37/2002 şi nr. 84/2004; 
 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 conferă Titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI 
HUNEDOARA”, Preasfinţitului Părinte Gurie (Grigore) Georgiu, Episcop al 
Episcopiei Devei  şi  Hunedoarei. 
 Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele 
şi serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.3 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
 
 
                 
               PREŞEDINTE,                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                    Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 ianuarie 2010 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.2/2010  
privind utilizarea fondului de rulment aflat la dispoziţia  

Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2010  
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direc�iei Programe, Prognoze, Buget, Finan�e din cadrul consiliului 
judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.41, art.58 alin.(3) şi alin.(4) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Potrivit prevederilor Capitolului IV, art.4.10 din Ordinul Ministrului Finan�elor 
Publice nr.3387/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exerci�iului bugetar al anului 2009; 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de 7.660,68 mii lei din disponibilităţile 
fondului de rulment pentru finan�area unor cheltuieli de investi�ii din competen�a 
Consiliului Jude�ean Hunedoara �i pentru proiecte finan�ate din instrumente 
structurale, conform anexelor nr.1-3/20 la prezenta hotărâre.  

Art.2 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, 
Prognoze, Buget, Finanţe, Serviciul Administrare Drumuri �i Achizi�ii Publice �i 
Serviciul Tehnic �i Proiectare 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 26 ianuarie 2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA NR.3/2010   
privind aprobarea “Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al  

Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2010” 
 
 
          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 2010”, 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 2010. 
 
 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, 
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 26 ianuarie 2010 

 
 



                  ANEXA 
                                                                                             la Hotărârea nr.3/2010 

                                                                                             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 2010 
 
 

CAPITOLUL I: Activităţi legate de participarea la acţiunile organizaţiei „Adunarea Regiunilor Europei” 
 
Participarea la 17 acţiuni, organizate de către Comisiile Permanente sau de către Secretariatul General, 
conforme cu Calendarul şi invitaţiile ce se vor transmite din partea organizaţiei: 
Comisia  1 – Economie şi Dezvoltare Regională – 2 sesiuni plenare şi cel puţin 1 seminar; 
Comisia  2 – Politici sociale şi Sănătate publică – 2 sesiuni plenare şi cel puţin 1 seminar; 
Comisia 3 – Cultură şi Educaţie – 2 sesiuni plenare şi cel puţin 1 seminar, 
Universitatea de vară ARE şi Universitatea de vară a tinerilor – 1 acţiune, 
Forumul Eurodyssée  - 1 acţiune; 
Academia de Pregătire a Adunării Regiunilor Europei – 2 sesiuni; 
Competiţia ARE „Vorbeşti Europeneşte?” – 4 acţiuni. 
 
CAPITOLUL II: Instituţii Internaţionale şi programe europene (CPLRE, CPRM, COMITETUL REGIUNILOR, 
CRANS MONTANA, FORUMUL ÎNFRĂŢIRII INSTITUŢIONALE, INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, UNCJR, ADR VEST, „POLIS”, ETC.). 
 
Participarea la 5 acţiuni în conformitate cu Calendarul şi invitaţiile ce se vor transmite din partea organizaţiilor. 
 
CAPITOLUL III: Activităţi legate de participarea la programe şi alte parteneriate directe: Eurodyssée, Vas 
(H), Jura (CH), Comunitatea Montană Casentino, Provincia Arrezzo, Regiunea Toscana (I), Provincia 
Milano, Regiunea Lombardia (I), Provincia Alessandria (I), Provincia Padova (I), Provincia Genova, 
Regiunea Liguria (I), Nord Pas de Calais (F), Comunitatea Urbană Arras (F), Cherbourg – Octeville, 
Departamentul La Manche, Regiunea Normandia (F), Regiunea Alsacia (F), Lao Cai, Danang, Hue (VN), 
Yancheng (CN), Provincia Olbia Tempio (I), Departamentul Haute-Saône (F), Regiunea Franche-Comté 
(F), Regiunea East Middlands (GBR), Regiunea Sardinia (I), Regiunea Akershus (NO), Regiunea Picardie 
(F), Regiunea Bourgogne (F), Regiunea Veneto (I), Regiunea Autonomă Ningxia Hui (China). 
 
Participarea la 14 acţiuni, în conformitate cu Calendarul şi invitaţiile ce se vor transmite din partea organizaţiilor 
partenere, precum şi a organizaţiilor internaţionale care vor fi interesate de colaborări cu judeţul Hunedoara 
(incluzând 4 participări la reuniunile Comitetului de Conducere a Forumului Eurodyssée). 
 
Participarea la 2 acţiuni  privind Taberele Şcolare Internaţionale, organizate în colaborare cu Adunarea 
Generală a Judeţului Vas, Ungaria. 
 
Participarea la acţiunea „Vreau să cresc mare şi frumos mâncând sănătos”, organizată împreună cu Centrul 
Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Hunedoara în vederea implementării directivelor Rezoluţiei 
Parlamentului European din 25  Septembrie 2008 privind problemele de sănătate legate de alimentaţie, excesul 
de greutate şi obezitate în rândul elevilor.  
 
TOTAL NUMĂR DE ACŢIUNI : 39 DE ACŢIUNI EXTERNE 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL   HUNEDOARA 
CONSILIUL   JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.4/2010 
pentru  aprobarea Acordului de Implementare pentru proiectul:  „Sprijin pentru AM POS Mediu în 

vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanţate prin Axa 2 din POS Mediu” 
 
 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Avînd în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Unităţii 
Judeţene pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică  şi avizul comisiilor de specialitate 
ale consiliului judeţean; 
  În conformitate cu prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului Naţional 
de Gestionare a Deşeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi prevederile Planului Judeţean de  Gestionare al Deşeurilor pentru Judeţul Hunedoara, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 97/2008; 

 Luând în considerare cerinţele Ghidului solicitantului pentru proiectele finanţate prin Axa Prioritară 2 - 
POS Mediu “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice 
contaminate”; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 110/2009 privind asocierea 
Judeţului Hunedoara cu unele unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Hunedoara, în vederea constituirii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor - Judeţul Hunedoara”; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 7 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulteriaore; 

În baza prevederilor art. 91 alin. (3) lit. “d” şi alin. (5) lit. a pct.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.– Aprobă  Acordul de Implementare pentru proiectul: „Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea 
pregătirii portofoliului de proiecte finanţate prin Axa 2 din POS Mediu”  în forma prevăzută în anexa  care face 
parte integrantă din prezenta. 
 Art. 2.– Imputerniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze Acordul de 
Implementare  prevăzut 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 26 ianuarie 2010  
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.5/2010 

pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice privind obiectivul de 
investiţii ”Modernizare DJ 707G:DN7-Gurasada-Dănuleşti,  

km 3+500 - 14+000” 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Serviciul tehnic şi proiectare, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale  
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale          
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
   Art. 1. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică privind obiectivul 
de investiţii ”Modernizare DJ 707G:DN7-Gurasada-Dănuleşti, km 3+500-
14+000”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 
           Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic şi proiectare  şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

               
                                                                                                    
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
Deva, la 26 ianuarie 2010 
 



 ROMÂNIA   
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.6/2010  
privind însuşirea propunerii de încadrare ca drumuri publice de interes comunal a 

unor sectoare de drum situate în judeţul Hunedoara 
 
 

 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA, 

 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului tehnic şi proiectare, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara ; 
 Văzând Hotărârea nr.47/2009 a Consiliului Local al Comunei Brănişca; 
 În conformitate cu dispoziţiile art.13 alin.1 din Ordonanţa Guvernului 
României nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct. 2 şi ale art.97 alin.1 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1.  Însuşeşte  propunerea  de încadrare ca drumuri publice de interes 
comunal a unor sectoare de drum situate în judeţul Hunedoara, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta.  
 Art. 2.   Prezenta hotărâre se va înainta Guvernului României, pentru ca prin 
Hotărâre de Guvern să se aprobe încadrarea ca drumuri publice de interes 
comunal, a unori sectoare de drum situate în judeţul Hunedoara. 
 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 26 ianuarie 2010 



 
 
 
                   Anexă  
                               la Hotărârea nr.6/2010 

        a Consiliului Judeţean Hunedoara 
                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 

     Încadrarea unor  sectoare de drum ca drumuri publice de interes comunal 
 

 
 
 
 

a) DC 146C Lungime : 1,000 km Reclasat din drum de legătură  DJ 706A 
- Rovina        

Origine :     km 0+000       DJ 706A  (km 12+700) 
   Destinaţie : km 1+000 Rovina 
 

b) DC148A    Lungime : 1,100 km Reclasat din drum de legătură între DC 147 şi 
DC 148        

Origine :     km 0+000       DC 147 (km 2+100) Boz  
   Destinaţie : km 1+100 DC 148 (km 1+250) Târnăvi�a 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.7/2010 
pentru modificarea Hotărârii nr.89/2009 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean 

Hunedoara cu Consiliul Local al Orașului Simeria în vederea finanțării și realizării in comun a 
unui proiect de infrastructură 

 
 
 

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. 584/19.01.2010 a Consiliului Local al Orașului Simeria; 
 În baza prevederilor art.91 alin.(1) lit.b, ale alin.(5 ) lit.a pct.12, ale alin.(6) lit. a și c 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 și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii nr.89/2009 privind aprobarea asocierii Consiliului 
Județean Hunedoara cu Consiliul Local al Orașului Simeria în vederea finanțării și realizării in 
comun a unui proiect de infrastructură, potrivit  Actului adițional din anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Actul adițional nr.1/2010 la Acordul de asociere invocat la art.1 din prezenta. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.4. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, A. T. O. P.  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara.                          
 
 
                                                                                                          
             PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                                 Dana Dan 
   
 
 
 
Deva, la 26 ianuarie 2010  



 
 
 

                                                                     A N E X A  
                                                                        LA HOTĂRÂREA Nr.7/2010 

                                                                       A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA  
 
 

ACT ADITIONAL  NR.1/2010 
LA ACORDUL DE ASOCIERE 

 
 

            Încheiat între: 
I. Județul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, 
Str.1 Decembrie 1918 Nr. 28, Judeţul Hunedoara,  având codul fiscal 4374474, reprezentat 
prin Domnul Mircea Ioan Moloţ - Preşedinte 

      și 
II. Orașul Simeria prin Consiliul  Local  al Orașului Simeria, cu sediul în Orașul Simeria, 
Str. Avram Iancu  Nr. 23, județul Hunedoara, având codul fiscal 4375135, reprezentat  prin 
Domnul Păun-Jura Petru Radu – Primar. 
 
  Părțile, de comun acord stabilesc modificarea Acordului de asociere aprobat de 
art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.89/2009 privind aprobarea asocierii 
Consiliului Județean Hunedoara cu Consiliul Local al Orașului Simeria în vederea finanțării și 
realizării in comun a unui proiect de infrastructură, prin prezentul act adițional, după cum 
urmează:  
 
  Art.I Suma prevăzută la art.4.1. lit.b se suplimentează cu suma de 250.000 lei, 
necesară realizării proiectului comun: „Reabilitarea și modernizarea străzii Biscaria, Oraș 
Simeria, Județul Hunedoara”. 
  Art.II  Celelalte clauze prevăzute în acord  nu se modifică. 
 Prezentul Act adițional  se încheie, azi_______/2010, în 2 (două) exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte. 

Județul Hunedoara 
prin 

Consiliul Judeţean Hunedoara 
Reprezentat de 

Preşedinte, 
Mircea Ioan Moloţ 

 
 

Orașul Simeria 
prin 

Consiliul Local al Orașului Simeria 
Reprezentat prin 

Primar, 
Păun-Jura Petru Radu 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL   HUNEDOARA 
CONSILIUL   JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA nr.8/2010 

pentru  completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Hunedoara   
cu  imobilul  „Casa memorială  Dragan Muntean” 

 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Avînd în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei  
administraţie publică locală  şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

 Analizând adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 203/11.01.2010  şi 
contractul de vânzare-cumpărare autentificat  la Biroul notarului public Orșa Marius sub nr. 
4420/22.12.2009, prin care imobilul  "Casa memorială Dragan Muntean" a fost achiziţionat de către 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara din fondurile 
bugetului propriu al Judeţului Hunedoara pe anul 2009 ; 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 33/2009 
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale instituţiilor publice din subordinea şi 
finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara; 

În temeiul cu prevederile art. 7 lit. b şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art.10, art. 91 alin. (4) lit. a  şi art. 123 din  Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În conformitate cu prevederile art. 3 şi art. 21 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 
      H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E   : 
 
 Art. 1.– Aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Hunedoara însuşit prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 94/1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu imobilul  "Casa memorială Dragan Muntean",  având datele de identificare 
prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 
 Art. 2.(1)– Se aprobă darea în administrare a imobilului indicat la art. 1 din prezenta, Centrului 
judeţean de conservare şi valorificare a tradiţiilor şi creaţiei populare Hunedoara, pe bază de contract de 
administrare, în vederea amenajării și funcționării "Casei memoriale Dragan Muntean". 

(2)- Împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să încheie contractul de 
administrare cu conducerea Centrului judeţean de conservare şi valorificare a tradiţiilor şi creaţiei 
populare Hunedoara. 

Art. 3.– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale 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  26 ianuarie 2010  
 
 



 
ROMÂNIA                        Anexa 
JUDEȚUL  HUNEDOARA                 la Hotărârea  nr. 8/2010 
CONSILIUL JUDEȚEAN                a Consiliului  Județean  Hunedoara 
 
 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale imobilului  care completează  inventarul  bunurilor  care  aparțin  domeniului  public  al  Județului  Hunedoara 

 
 

Secțiunea I –  
Bunuri imobile 

Nr. 
crt 

Codul 
de 

clasifi-
care 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii 
sau, după caz, 

al dării în 
folosință 

Valoarea de 
inventar 
-în lei- 

Situația juridică 
actuală 

1 1.6.2. "Casa  memorială  
 Dragan  Muntean "   

Imobil situat în Poienița Voinii, Strada Poienița Voinii nr.3, Comuna 
Bunila, Județul Hunedoara, înscris în C.F. 60010 Bunila, nr. cadastral  
nou  60021; 
Imobilul este compus din: casă de locuit C1, S+P, în suprafață 
construită la sol de 107 mp și teren aferent în suprafață de 544 mp; 
Imobilul a fost achiziționat de Centrul județean pentru conservarea și 
promovarea culturii tradiționale Hunedoara, în numele Județului 
Hunedoara, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat  la 
Biroul notarului public –Orșa Marius sub nr. 4420/22 decembrie 2009 

2009 69.000 Domeniul public al 
Județului 

Hunedoara;  



 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.9/2010    
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; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 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 2010, 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 26  ianuarie 2010 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.10/2010 
privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul  

de specialitate  al Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 Consiliul Judeţean Hunedoara; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean; 
  Văzând Avizul cu Nr.463703/2010 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 
 În conformitate cu precizările art.13, art.15, art.16 şi ale art.30 din Legea-cadru 
nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.a şi alin. 2 lit.c şi a dispoziţiilor art.97 alin.1 din  
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexelor nr.1 şi 2  care fac parte 
integrantă din prezenta. 
 Art.2 - Cu data prezentei, art.1 din Hotărârea nr.153/2009 a Consiliului Judeţean 
Hunedoara se abrogă.  

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 JUDEŢULUI,                       
         Mircea Ioan Moloţ                                                         Dana Dan       
                   
 
 
 
 
Deva, la 26 ianuarie 2010         



         ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREANR.11/2010 
privind  înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Hunedoara  

în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate comun al 
compartimentelor de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole 
judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea 
Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă ; 

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.a, alin.(2) lit. b-c şi e din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001 – 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

       H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. Se înfiinţează Camera Agricolă Judeţeană Hunedoara, instituţie publică descentralizată, cu 
personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara şi în coordonarea tehnico-
metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la 
bugetul de stat. 

Art. 2. Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Agricole Judeţene Hunedoara  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

Art. 3. Organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene 
Hunedoara, vor fi aprobate de către Consiliul Judeţean Hunedoara, după preluarea efectivă a instituţiei. 

Art. 4. Personalul Camerei Agricole Judeţene Hunedoara se constituie din personalul existent la 
Oficiul de Consultanţă Agricolă  Hunedoara, care se consideră transferat în interesul serviciului, sau după 
caz preluat. 

Art. 5. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să desemneze, prin dispoziţie, 
directorul interimar al Camerei Agricole Judeţene Hunedoara, până la ocuparea postului în condiţiile legii. 

Art. 6. -(1) Patrimoniul Camerei Agricole Judeţene Hunedoara se constituie din bunurile ce se vor 
prelua de la  Oficiul de Consultanţă Agricolă Hunedoara, potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului 
nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de 
consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă. 

             - (2). Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit alin.(1), se face pe bază de protocol de 
predare-preluare încheiat între părţile implicate. 

Art. 7.  Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.8. 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 26 ianuarie 2010            



 

 ANEXA 
la Hotărârea nr.11/2010 

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

REGULAMENT  
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

AL CAMEREI AGRICOLE JUDEŢENE HUNEDOARA 
 

CAPITOLUL I.  

DISPOZI�II GENERALE 

Art.1.(1)- Camera Agricolă Judeţeană Hunedoara, denumită în continuare camera 
agricolă, se înfiinţează în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara, ca instituţie publică 
descentralizată cu personalitate juridică.  

(2).- Sediul camerei agricole este în Municipiul Deva, str.Avram Iancu, nr.25, judeţul 
Hunedoara. 

Art.2.(1)- Finanţarea activităţii instituţiei se face din venituri proprii şi din subvenţii de 
la bugetul de stat. 

(2)- Camera agricolă este coordonată din punct de vedere tehnic şi metodologic de 
către Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă. 

 
CAPITOLUL II.   

 ATRIBU�II PRINCIPALE 
 

    Art.3.(1)- Camera agricolă are următoarele atribuţii principale: 
a) elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă, cu consultarea 

Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, şi asigură aplicarea acestuia; 
     b) întocmeşte planul judeţean de formare profesională, pe baza solicitărilor şi a 
prognozelor, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

c) furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu instituţiile 
specializate, publice sau private;  

d) asigură informarea şi consultanţa agricolă pentru lucrătorii din domeniile 
agriculturii şi conexe;    

e) sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe produs; 
     f) asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară 
activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a 
metodelor noi de conducere a fermelor; 
     g) susţine şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate 
agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare; 
     h) asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor 
europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene; 

i) organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de 
profil; 



           j) se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi 
conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice; 
     k) colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii 
competitivităţii agriculturii şi cercetării aplicative; 
     l) implementează standardele minime de calitate şi standardele minime de cost 
pentru serviciile publice descentralizate; 
     m) contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor şi planurilor 
specifice domeniilor de competenţă, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă 
Agricolă.    
     (2) Alte atribuţii suplimentare se aprobă prin hotărâre de Consiliul Judeţean 
Hunedoara  sau sunt stabilite de reglementările legale. 

 
 CAPITOLUL III. 
 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, CONDUCEREA �I NUMĂRUL DE 

PERSONAL 
 
Art. 4.- Structura organizatorică şi statele de funcţii ale camerei agricole judeţene se  

aprobă prin hotărâre de Consiliul Judeţean Hunedoara, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare. 

Art.5 (1)- Camera agricolă judeţeană este condusă de un director numit prin hotărâre 
de Consiliul Judeţean Hunedoara, în condiţiile legii. 

(2)- Directorul conduce activitatea camerei agricole şi o reprezintă în raporturile cu 
autorităţile publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice.  

Art.6.- Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale  directorului sunt 
următoarele: 

a. asigură şi răspunde de crearea condiţiilor necesare realizării obiectului de 
activitate şi atribuţiilor care revin camerei agricole judeţene, conform reglementărilor legale; 

b. organizează activitatea camerei agricole judeţene în vederea aplicării actelor 
normative în vigoare şi a dispoziţiilor primite; urmăreşte realizarea obiectivelor planificate şi 
încadrarea în fondurile stabilite; 

c. organizează selectarea, angajarea şi concedierea personalului cu respectarea 
prevederilor legale; 

d. propune organigrama şi statul de funcţii al camerei agricole judeţene în vederea 
aprobării lor de către Consiliul Judeţean Hunedoara; 

e. propune modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al camerei agricole judeţene, în vederea aprobării lui de Consiliul Judeţean Hunedoara; 

f. asigură întocmirea fişelor posturilor prevăzute în statul de funcţii şi urmăreşte 
îndeplinirea de către personalul subordonat a atribuţiilor care i-au fost stabilite; 

g. hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, 
în concordanţă cu legislaţia în vigoare; 

h. îndeplineşte obligaţiile prevăzute de lege în calitatea sa de ordonator de credite şi 
răspunde de: 

 elaborarea şi fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al 
camerei agricole şi   depunerea sa la termen pentru a fi aprobat de Consiliul 
Judeţean Hunedoara; 
 urmărirea modului de realizare a veniturilor; 



 angajarea, lichidarea si ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare 
aprobate si a   veniturilor bugetare posibil de încasat; 
 integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiei pe 
care o conduce; 
 organizarea si ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor 
financiare asupra   situaţiei patrimoniului aflat in administrare şi a executiei 
bugetare; 
 organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a 
programului de investiţii publice; 
 organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora; 
 organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor 
legale; 

 
i. urmăreşte asigurarea şi utilizarea judicioasă a resurselor financiare, umane şi 

materiale precum şi a celor repartizate pentru realizarea acţiunilor; 
j. ia măsuri pentru întocmirea la termen şi în forma stabilită a raportărilor solicitate 

instituţiei pe care o conduce; 
k. exercită orice alte atribuţii care-i revin în calitatea de director executiv al instituţiei 

potrivit reglementărilor legale în vigoare sau a celor stabilite de consiliul judeţean. 
 
Art.7.(1)- Personalul camerei agricole judeţene se constituie din personalul existent la 

Oficiul de Consultanţă Agricolă Hunedoara, care se consideră transferat în interesul 
serviciului sau, după caz, preluat. 

 (2)- Alte drepturi şi obligaţii ale părţilor ce decurg din preluarea instituţiei se stabilesc 
în protocolul de predare-preluare  care urmează să fie încheiat între Oficiul de Consultanţă 
Agricolă Hunedoara şi Consiliul Judeţean Hunedoara.  

 
 CAPITOLUL IV.   

           PATRIMONIUL 
 

 Art.8.-  Patrimoniul Camerei Agricole Judeţene Hunedoara se constituie din bunurile 
ce se vor prelua de la  Oficiul de Consultanţă Agricolă Hunedoara, pe bază de protocol de 
predare-preluare, potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.1609/2009 privind 
înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă 
agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă. 

 
CAPITOLUL V. 

  FINAN�AREA CAMEREI AGRICOLE  
 

 Art.9 (1)- Camera Agricolă Judeţeană Hunedoara se  finanţează din venituri proprii şi 
din subvenţii primite de la bugetul de stat. 
 (2)- Subvenţiile de la bugetul de stat se asigură prin transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,  
potrivit prevederilor art.1 alin. (3) din H.G. nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor 
agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, 
aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă. 



 (3)- Structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale camerei 
agricole, cuantumul tarifelor şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor se aprobă 
prin hotărâre de Consiliul Judeţean Hunedoara, la propunerea directorului, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare. 
 
 CAPITOLUL  VI    

            DISPOZI�II FINALE 
 
 Art.10.- Litigiile de orice fel în care este implicată instituţia sunt de competenţa 
instanţelor judecătoreşti de drept comun. 
  Art.11.- Prezentul regulament se poate modifica prin hotărâre a Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi  se completează cu reglementările legale în vigoare. 



 



 



 



 



 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.14/2010 
privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de proiecte de management pentru 

unele instituţii publice  de cultura 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.49/2010 a Bibliotecii Judeţene ,,Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, 
nr.97/2010 a Bibliotecii Judeţene ,,Vasile Voiculescu”  Buzău , nr.51/2010  a Bibliotecii Judeţene 
Mureş, nr.95/2010 a Bibliotecii ,,Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, nr.50/2010 a Teatrului 
Municipal Bacovia Bacău, nr.277./2010 a Universităţii de Artă Teatrală Târgu-Mureş, 
nr.233/2010 a Teatrului de Stat German Timişoara şi nr.43/2010 a  Universităţii ,,Lucian Blaga” 
Sibiu; 

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1301/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, 
Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, modelului-
cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum si modelului-
cadru recomandat pentru contractele de management pentru institutiile publice de cultura; 

În baza prevederilor Ordonanţei 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.91 alin.1 lit.d şi alin.5 lit.a pct.4 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 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 ĂŞ T E  : 
 

Art.1.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte 
de management şi Caietul de obiective pentru Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” 
Hunedoara – Deva, conform anexelor   nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

 Art.2.- Numeşte pe doamna Dan Dana, ca reprezentant al Consiliului Judeţean 
Hunedoara în comisia de concurs şi pe doamna Sălă�an Daniela, ca reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de proiecte de 
management organizat pentru Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara – Deva. 

Art.3.- Se numeşte Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru 
concursul de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” 
Hunedoara – Deva conform anexei nr.3, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.  

Art.4.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte 
de management şi Caietul de obiective pentru  Teatrul Judeţean Hunedoara, conform anexelor 
nr.4 şi 5 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre.  

Art.5.- Numeşte pe domnul Martin Horia Dorin, ca reprezentant al Consiliului Judeţean 
Hunedoara în comisia de concurs şi pe doamna Dan Dana, ca reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de proiecte de 
management organizat pentru Teatrul Judeţean Hunedoara. 



Art.6.- Se numeşte Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru 
concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul Judeţean Hunedoara, conform 
anexei nr. 6, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.  

Art.7.- Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara pentru a desemna 
reprezentanţii secretariatului comisiilor de concurs şi ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor 
pentru  concursurile de proiecte de management organizate  pentru instituţiile publice de cultură 
indicate în prezenta. 
 Art.8.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Salarizare şi Resurse 
Umane 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 5 februarie 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.15/2010 
privind evaluarea anuală a managementului  pentru unele institu�iile publice de cultură din  

subordinea Consiliului Jude�ean Hunedoara 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de specialitate, precum �i raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Jude�ean Hunedoara;  
 Văzând adresele nr.36/2010 a Teatrului Municipal ,,Bacovia” Bacău, nr.159/2010 a Teatrului 
de Stat Oradea, nr.827/2010 a Teatrului Na�ional Tîrgu Mure�, nr.68/2010 a Teatrului de Nord 
Satu Mare, nr.198/2010 a Muzeului Na�ional ,,Brukental” Sibiu, nr.773/2010 a Muzeului ,,Castelul 
Corvinilor” Hunedoara, nr.104/2010 a Muzeului Na�ional al Unirii Alba–Iulia, nr.220/2010 a 
Muzeului Banatului Timi�oara, nr.84/2010 a Direc�iei Jude�ene pentru Cultură �i Patrimoniu 
Cultural Na�ional Hunedoara, nr.37/2010 a Casei de Cultură Drăgan Munten Deva, nr.26/2010 a 
Universită�ii ,,Lucian Blaga” Sibiu �i nr.28/2010 a Centrului Jude�ean pentru Conservarea �i 
Promovarea Culturii Tradi�ionale Cindrelul – Junii Sibiu; 

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 �i art.38 din Ordonan�a de 
Urgen�ă a Guvernului nr.189/2008, privind  managementul institu�iilor publice de cultură, 
aprobată cu modificări �i completări prin Legea nr.269/2009; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările �i completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Se aprobă Regulamentul de organizare �i desfă�urare a evaluării managementului 
pentru Teatrul Dramatic ,,Ion D.Sîrbu” Petro�ani, conform anexei nr.1, care face parte integrantă 
din prezenta . 
 Art.2 – Nume�te pe doamna Sălă�an Daniela, ca reprezentant al Consiliului Jude�ean 
Hunedoara în comisia de evaluare anuală  a managementului �i pe domnul Martin Horia Dorin, ca 
reprezentant al Consiliului Jude�ean Hunedoara în comisia de solu�ionare a contesta�iilor privind 
evaluarea anuală a managementului pentru Teatrul Dramatic ,,Ion D.Sîrbu” Petro�ani . 

Art.3 – Componen�a comisiei de evaluare anuală �i solu�ionare a contesta�iilor, pentru 
evaluarea managementului la Teatrul Dramatic ,,Ion D.Sîrbu” Petro�ani, este prevăzută în anexa 
nr.2, care face parte integrantă din prezenta . 

Art.4 – Se aprobă Regulamentul de organizare �i desfă�urare a evaluării managementului 
pentru Muzeul Civiliza�iei Dacice �i Romane Hunedoara-Deva, conform anexei nr.3, care face 
parte integrantă din prezenta .  
 Art.5 – Nume�te pe doamna Con� Amelia, ca reprezentant al Consiliului Jude�ean 
Hunedoara în comisia de evaluare anuală  a managementului �i pe doamna Sălă�an Daniela, ca 
reprezentant al Consiliului Jude�ean Hunedoara în comisia de solu�ionare a contesta�iilor privind 



evaluarea anuală a managementului pentru Muzeul Civiliza�iei Dacice �i Romane Hunedoara -
Deva . 

Art.6 – Componen�a comisiei de evaluare anuală �i solu�ionare a contesta�iilor, pentru 
evaluarea managementului la Muzeul Civiliza�iei Dacice �i Romane Hunedoara-Deva, este 
prevăzută în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta . 

Art.7 – Se aprobă Regulamentul de organizare �i desfă�urare a evaluării managementului 
pentru Centrul Jude�ean pentru Conservarea �i Promovarea Culturii Tradi�ionale Hunedoara, 
conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta . 
 Art.8 – Nume�te pe domnul Tarnu Ovidiu, ca reprezentant al Consiliului Jude�ean 
Hunedoara în comisia de evaluare anuală  a managementului �i pe doamna Dan Dana, ca 
reprezentant al Consiliului Jude�ean Hunedoara în comisia de solu�ionare a contesta�iilor privind 
evaluarea anuală a managementului pentru Centrul Jude�ean pentru Conservarea �i Promovarea 
Culturii Tradi�ionale Hunedoara. 

Art.9 – Componen�a comisiei de evaluare anuală �i solu�ionare a contesta�iilor, pentru 
evaluarea managementului la Centrul Jude�ean pentru Conservarea �i Promovarea Culturii 
Tradi�ionale Hunedoara, este prevăzută în anexa nr.6, care face parte integrantă din prezenta . 
 Art.10 -  Se împuternice�te pre�edintele Consiliului Jude�ean Hunedoara pentru a 
desemna reprezentan�ii secretariatului comisiilor de evaluare anuală �i de solu�ionare a 
contesta�iilor pentru evaluarea managementului la institu�iile publice de cultură, indicate în 
prezenta.  

Art.11 – 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 5 februarie 2010 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

HOTĂRÂREA  Nr.16/2010 
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Camerei Agricole Judeţene Hunedoara 
 
 

 CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
comun al compartimentelor de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean; 
  Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.11/2010 privind înființarea 
Camerei Agricole Județene Hunedoara, în subordinea Consiliului Județean Hunedoara și de 
adresa Camerei Agricole Județene Hunedoara, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu 
nr.1301/2010; 
 Văzând avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.467910/2010;  

În temeiul prevederilor: 
  - Hotărârii Guvernului nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin 
reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricole judeţene, aflate în subordinea Agenţiei 
Naţionale de Consultanţă Agricolă; 
  -   Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - art. 91 alin.2 lit.”b”, „c” şi „e” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - art.6 alin.4, 5 și 6 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii 
publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional; 
  - art.99 și art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
  - art.58,  59, 60, 65, 66, 73 și 74 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În baza prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
  Art.1  Se aprobă Protocolul de predare-preluare a patrimoniului și personalului Oficiului 
Județean de Consultanță Agricolă Hunedoara, de către Camera Agricolă Județeană Hunedoara, 
potrivit anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
  Art.2. (1) - Se aprobă reorganizarea Camerei Agicole Județene Hunedoara, instituţie 
publică descentralizată, cu personalitate juridică proprie, în subordinea Consiliului Județean 



Hunedoara, cu sediul în Municipiul Deva, Strada Aurel Vlaicu nr.25, județul Hunedoara, începând 
cu data de 31.03.2010. 
   (2) - Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale Camerei Agricole Judeţene Hunedoara, conform anexelor nr.2-4, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 31.03.2010. 
   (3) – Cu data de 31.03.2010, anexa la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.11/2010 își pierde valabilitatea. 
      Art.3.  Începând cu data comunicării prezentei hotărâri, directorul executiv al Camerei 
Agicole Județene Hunedoara, în calitate de angajator pentru personalul din subordine, va lua 
măsurile legale  pentru reducerea numărului de personal, cu încadrarea în statul de functii 
prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre, inclusiv prin inițierea și demararea procedurii concedierii 
individuale, după caz.  
 Art.4. Se aprobă structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale 
Camerei Agricole Judeţene Hunedoara, cuantumul tarifelor precum şi modalităţile de încasare şi 
utilizare a fondurilor pentru anul 2010, potrivit anexei nr.5 la prezenta hotărâre.  

   Art.5. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Hunedoara să desemneze, prin 
dispoziție, o persoană din cadrul Camerei Agricole Județene Hunedoara, care să exercite cu 
caracter temporar funcția publică de conducere de director executiv, până la ocuparea postului în 
condițiile legii și să semneze Protocolul de predare-preluare a patrimoniului și personalului 
Oficiului Județean de Consultanță Agricolă Hunedoara, de către Camera Agricolă Județeană 
Hunedoara. 
            Art.6. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Camera Agricolă Județeană Hunedoara 
și 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  23 februarie  2010 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.17/2010 
privind aprobarea bugetului propriu al 

judeţului Hunedoara pe anul 2010 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresa nr.3638/2010 a Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice a Jude�ului Hunedoara �i Procesul-Verbal nr.1083/2010 încheiat 
cu ocazia afi�ării la sediul Consiliului Jude�ean Hunedoara �i pe site-ul  
institu�iei, a proiectului bugetului propriu al jude�ului Hunedoara pe anul 
2010; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2010 
nr.11/2010; 
 În temeiul art. 91 alin. 3 lit. a şi ale art. 97 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările �i completările 
ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 Art.1 - Se aprobă bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 
2010, în sumă de 240.969,84 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la 
partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1-1/15b �i 4 – 7/3 la prezenta  
hotărâre. 
 Art.2 - Se aprobă programul de investiţii pe anul 2010, cu finanţare 
din bugetul propriu al judeţului Hunedoara, conform anexelor nr.2-2/53 la 
prezenta  hotărâre. 
 Art.3 - Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar, 
precum şi fondul salariilor de bază ale Consiliului Judeţean Hunedoara, 
conform anexei nr.3 la prezenta  hotărâre. 



 Art.4 - Se aprobă bugetul creditelor externe şi interne pe anul 2010 
în sumă de 177,18 mii lei şi fişa obiectivului de investiţii, conform anexelor 
nr.8 - 9 la prezenta  hotărâre. 
 Art.5 - Anexele nr.1 - 9 fac parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
 Art.6 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, 
Prognoze, Buget, Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
 
 
 
 
            
 PREŞEDINTE,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 februarie 2010 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA  Nr.18/2010  
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 

ale instituţiilor publice din subordinea şi finanţarea  
Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2010 
nr.11/2010; 
 Potrivit art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, în 
sumă de 1.263,00 mii lei, conform anexelor nr.1 şi nr.1/1 şi numărul de 
personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, 
conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Şcolii Speciale Păclişa, în sumă de 1.600,00 mii lei, conform anexei nr.3 
şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor 
de bază, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre. 
 Art.3 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, în sumă de 5.304,00 mii lei, 
conform anexei nr.5 şi numărul de personal permanent şi temporar, 
precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.6 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.4 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Şcolii Generale “I.G.Duca” Petroşani în sumă de 1.530,00 mii lei, conform 
anexei nr.7 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi 
fondul salariilor de bază, conform anexei nr.8 la prezenta hotărâre. 
 Art.5 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Grupului Şcolar de Arte şi Meserii „Ion Mincu” Deva, în sumă de 504,00 



mii lei, conform anexei nr.9 şi numărul de personal permanent şi 
temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.10 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.6 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Grupului Şcolar „Ovid Densuşianu” Călan, în sumă de 800,00 mii lei, 
conform anexei nr.11 şi numărul de personal permanent şi temporar, 
precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.12 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.7 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara, în 
sumă de 200,00 mii lei, conform anexei nr.13 şi numărul de personal 
permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform 
anexei nr.14 la prezenta hotărâre. 
 Art.8 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Teatrului Dramatic „I.D. Sârbu” Petroşani, în sumă de 4.268,00 mii lei, 
conform anexelor nr.15 şi 15/1, programul de investiţii publice pe anul 
2010, conform anexelor nr.16 - 16/3 şi numărul de personal permanent şi 
temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.17 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.9 -Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara - Deva, în sumă de 
6.156,00 mii lei, conform anexelor nr.18 şi 18/1, programul de investiţii 
publice pe anul 2010, conform anexelor nr.19 – 19/4 şi numărul de 
personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, 
conform anexei nr.20 la prezenta hotărâre. 
 Art.10-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Hunedoara, în sumă de 1.670,00 mii lei, conform anexelor 
nr.21 şi 21/1, programul de investiţii publice pe anul 2010, conform 
anexelor nr.22 – 22/2 şi numărul de personal permanent şi temporar, 
precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.23 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.11-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Bibliotecii Judeţene „Ovid Densuşianu” Hunedoara - Deva, în sumă de 
2.273,00 mii lei, conform anexelor nr.24 şi 24/1 şi numărul de personal 
permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform 
anexei nr.25 la prezenta hotărâre. 
 Art.12-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Hunedoara, în 
sumă de 376,00 mii lei, conform anexelor nr.26 şi 26/1 şi numărul de 
personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, 
conform anexei nr.27 la prezenta hotărâre. 
 Art.13-Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Serviciului Public Judeţean Salvamont, în sumă de 1.437,00 mii lei, 



conform anexelor nr.28 şi 28/1 şi numărul de personal permanent şi 
temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.29 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.14- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Baia de Criş, în sumă de 1.469,00 
mii lei, conform anexelor nr.30 şi 30/1, programul de investiţii publice pe 
anul 2010, conform anexelor nr.31 – 31/2 şi numărul de personal 
permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază, conform 
anexei nr.32 la prezenta hotărâre. 
 Art.15- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului 
Hunedoara, în sumă de 83.864,07 mii lei, conform anexelor nr.33 – 37/1, 
programul de investiţii publice pe anul 2010, conform anexelor nr.38 – 
38/3 şi numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul 
salariilor de bază, conform anexei nr.39 la prezenta hotărâre. 
 Art.16- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Teatrului Judeţean Hunedoara, în sumă de 705,00 mii lei, conform 
anexelor nr.40 şi 40/1 şi numărul de personal permanent şi temporar, 
precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.41 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.17- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Camerei Agricole Judeţene Hunedoara, în sumă de 774,00 mii lei, 
conform anexei nr.42 şi numărul de personal permanent şi temporar, 
precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.43 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.18 - Anexele nr.1 - 43 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.19 - Prezenta hotărâre va fi dus 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 23 februarie  2010 
 



          ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA  Nr.19/2010 
privind  aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 

ale  societăților comerciale la care Județul Hunedoara  are calitatea de  acționar unic sau  majoritar 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al  
Compartimentului audit public intern  şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

 În temeiul prevederilor art. 27-29 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-
cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;  

Având în vedere  prevederile art.  26  din Legea  bugetului de stat pe anul 2010, nr. 11/2010;  
În conformitate cu prevederile  art. 91 alin.(1) lit.”a” și  alin. (2) lit. ”d” din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
       

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Art. 1. (1) - Se aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al  S.C. “APAPROD”  S.A. 
Deva,  prevăzut în anexa nr.1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             (2) - Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală  a 
Acționarilor  la  S.C. “APAPROD” S.A. Deva, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010  astfel 
cum a fost aprobat prin alineatul  (1) al prezentului articol. 
 Art. 2. (1) - Se aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al S.C. “APA SERV VALEA 
JIULUI”  S.A. Petroșani,  prevăzut în anexa nr. 2,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             (2) - Se mandatează reprezentanţii Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a 
Acționarilor  la S.C. “APASERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe 
anul 2010  astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol. 
 Art. 3. (1) - Se aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al S.C. „COMPANIA 
JUDEȚEANĂ DE TURISM HUNEDOARA” S.A. Deva,  prevăzut în anexa nr.3,  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
              (2) - Se mandatează reprezentanţii Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a 
Acționarilor la S.C. „COMPANIA JUDEȚEANĂ DE TURISM HUNEDOARA” S.A. Deva, să voteze bugetul de 
venituri și cheltuieli pe anul 2010, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol. 
  Art. 4. – Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii 
publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
      
 
                

PREŞEDINTE,              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Mircea Ioan Moloţ           Dana Dan 
   

 
 
 
 
 Deva,  la 23 februarie 2010 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA  Nr.20/2010  
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, Mass-
media, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
  În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.17/2010 
privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2010; 
  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 23 februarie 2010 



 
 

         ANEXA 
                                 la Hotărârea nr.20/2010 a 
       Consiliului Judeţean Hunedoara 
        
 
 
 
 

 
Nr. 
Crt. 

                     
Structura 

Cuantumul 
cotizaţiei anuale 

(Lei) 
1. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene 

 
70.000

2. Asociaţia Secretarilor de Judeţe din România 
 

500

3. Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din 
România 

200

4. Asociaţia Directorilor Economici şi 
Contabililor din Judeţele din România 

200

5. Asociaţia ,,Salvital”  Hunedoara 
 

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  

903.000

9. Asociaţia Intercomunală „Ţara Haţegului” 
 

40.000

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

18.000

11. Programul Polis 
 

10.500

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

5.000

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA  Nr.21/2010  
privind  aprobarea Programului de lucrări de  întreţinere şi reparaţii   

drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2010 
 
 

    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;  

   În baza prevederilor art.59 din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 10 şi art.91 alin.5 lit.a 
pct.12 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările �i completările ulterioare; 
  In temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările �i completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art.1.- Se aprobă Programul de lucrări de întreţinere şi 
reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2010, în valoare totală de 
9.000 mii lei potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta. 
    

 Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
administrare drumuri �i achizi�ii publice 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  23 februarie 2010 
 

 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  Nr.22/2010    
pentru aprobarea documenta�iilor tehnico – economice privind unele 

obiective de investi�ii ale Consiliului Jude�ean Hunedoara 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Serviciul tehnic �i proiectare, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale  
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale          
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
   Art. 1. - Se aprobă documentaţiile tehnico-economice privind unele 
obiective de investi�ii ale Consiliului Jude�ean Hunedoara, potrivit anexelor  
nr.1, nr. 2, nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta. 
 
           Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic �i proiectare  şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

               
                                                                                                     
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
Deva, la 23 februarie 2010 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA  Nr.23/2010  
privind utilizarea fondului de rulment aflat la dispoziţia  

Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2010  
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direc�iei Programe, Prognoze, Buget, Finan�e din cadrul aparatului 
de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.41, art.58 alin.(3) şi alin.(4) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Se aprobă utilizarea sumei de 1.166,00 mii lei din disponibilităţile 
fondului de rulment pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii din competenţa 
Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexelor nr.1-2/7 la prezenta hotărâre. 

Art.2 – Se aprobă utilizarea sumei de 104,00 mii lei din disponibilităţile 
fondului de rulment pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul 
colectivităţii, de către Teatrul Dramatic “Ion D. Sîrbu” Petroşani, conform anexelor 
nr.3 – 3/2 la prezenta hotărâre. 

Art.3 – Anexele nr.1-3/2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Programe, 

Prognoze, Buget, Finanţe, Serviciul Administrare Drumuri �i Achizi�ii Publice �i 
Serviciul Tehnic �i Proiectare 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 23 februarie 2010 
  



            ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA  Nr.24/2010 
privind  trecerea unor bunuri  din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din 

administrarea Consiliului Judeţean  Hunedoara, în domeniul public al Comunei Toteşti şi 
 în administrarea Consiliului Local al Comunei Toteşti 

 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA  ; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, 
precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Comunei Toteşti nr.  2 / 2010 privind solicitarea de 
trecere a unor bunuri  din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara în domeniul public al Comunei Toteşti şi în administrarea Consiliului Local al 
Comunei Toteşti; 
 În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91  alin. (1) lit.  c  din Legea administraţiei publice locale nr.215/ 
2001, republicată; 

În temeiul  art. 97 alin. (1)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, 
republicată; 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E   : 
 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al Comunei Toteşti şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Toteşti,  a bunurilor care alcătuiesc  imobilul “corpul B-
barăci + teren aferent“, situat în Comuna Toteşti, sat Păclişa, str. Principală, înscris în C.F.  nr. 
60095- Toteşti,  având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta. 

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri. 

Art. 3. –  Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Hunedoara, se 
modifică în mod corespunzător. 
 Art. 4. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi 
Privat, Instituţii Publice şi Agenţi Economici şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
Administratie 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 23 februarie 2010 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.25/2010 
privind acordarea unei Diplome de  “EXCELENŢĂ”   

 
 
  CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
  Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
   Văzând propunerea formulată de către Uniunea Scriitorilor din România, Filiala 
Alba – Hunedoara, înregistrată cu numărul 1073 din data de 08.02.2010. 
  Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.7/2002 
privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire a “TITLULUI DE 
EXCELENŢĂ”, a titlului de “CONSILIER DE ONOARE” şi de “AMBASADOR” al judeţului 
Hunedoara, precum şi a diplomelor şi plachetelor omagiale, modificată prin Hotărârile 
Consiliului Jude�ean Hunedoara nr. 37/2002 �i nr. 84/2004; 
  În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 17/2010 
privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2010; 
  În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările �i completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
  Art.1 Se acordă Diploma de “EXCELENŢĂ” domnului Rudi Igna – important 
prozator din jude�ului Hunedoara, precum şi un premiu în cuantum de 1.000 lei. 
   Art.2 Suma prevăzută la art.1 din prezenta se alocă de la bugetul propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2010, Capitolul 51 02 „Autorită�i publice �i ac�iuni externe”, 
Titlul II “Bunuri �i servicii”, articolul “Alte cheltuieli”. 
  Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
  Art.4 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
                                                                                                   
     PREŞEDINTE,                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan 
 
 
        
 
    
 Deva, la 31 martie 2010  
 
 
                                                                                                      



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA           
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.26/2010 
privind  aprobarea  divizării   S.C.„APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani 

 
 
 

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

administrație publică locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 
Analizând adresa nr.5941/2010 a Consiliului de administrație al Societății Comerciale „APA SERV VALEA 

JIULUI” S.A.Petroșani, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.2039/2010; 
Văzând următoarele: 
-  Hotărârea nr.1/2010 a  Adunării Generale a Acționarilor S.C.„APA SERV VALEA JIULUI” S.A.Petroșani; 
-  Hotărârea nr.3/2010 a Adunării Generale a Acționarilor S.C.„APA SERV VALEA JIULUI” S.A.Petroșani cu 

privire la aprobarea Proiectului de divizare al societății; 
-  Proiectul de divizare al S.C.„APA SERV VALEA JIULUI” S.A.Petroșani, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV-a Nr. 444 din 23.02.2010; 
-  Raportul administratorilor cu privire la divizare; 
- Raportul auditorului financiar cu privire la problemele tehnice și procedurile metodologice ridicate de 

divizarea S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A.Petroșani; 
-  Proiectul actului constitutiv al S.C.„NOVA SERV VALEA JIULUI” S.R.L. Petroșani; 
Potrivit prevederilor art.8 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și a prevederilor art.12 alin.(1) lit.”f” din Legea serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare nr.241/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 17, art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. b), precum şi ale art. 92 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 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.(1). – Se aprobă divizarea Societăţii Comerciale „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani, conform 

Proiectului de divizare publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a Nr.444 din 23.02.2010, prevăzut în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta.. 

(2).– Urmare a divizării se  reduce capitalul social al S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani, de la 
2.856.060 lei la 2.375.590 lei, cu suma de 480.470 lei care reprezintă capitalul social transferat prin divizare la 
S.C.„NOVA SERV VALEA JIULUI” S.R.L. Petroșani, noua societate care se va înființa. 

(3).– Actul constitutiv al S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A.Petroșani, se modifică în urma divizării, potrivit 
anexei nr.2 la prezenta. 

(4).– Imputerniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze  Actul constitutiv actualizat al 
„APA SERV VALEA JIULUI” S.A.Petroșani, precum şi Actul adiţional la Actul constitutiv al „APA SERV VALEA 
JIULUI” S.A.Petroșani prevăzute în anexele nr. 2 şi  2.1 la prezenta hotărâre. 

(5).– Se mandatează  reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor 
S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A.Petroșani să voteze și să aprobe în numele Județului Hunedoara, divizarea 
acestei societăți  comerciale precum și operațiunile pe care le implică aceasta. 

(6). – Se împuternicește  domnul Cristian Andrei Ionică - directorul general al S.C. „APA SERV VALEA 
JIULUI” S.A.Petroșani  să efectueze demersurile necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a 
mențiunilor cu privire la divizare și la înființarea noii societăți comerciale. 



Art.2. (1)– Se aprobă înființarea Societății Comerciale. „NOVA SERV VALEA JIULUI”  S.R.L. Petroșani, prin 
divizarea S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani, potrivit Actului constitutiv prevăzut în anexa nr. 3, care 
face parte integrantă din prezenta. 

(2). – Capitalul social al S. C. „NOVA SERV VALEA JIULUI”  S.R.L.Petroșani este de 480.470 lei, format din 
aport de bunuri în valoare de 480.270 lei, constituit prin desprinderea unei părți din patrimoniul S.C. „APA SERV 
VALEA JIULUI” S.A.Petroșani și aport în numerar al asociaților în sumă de 200 lei, din care Județul Hunedoara are o 
contribuție în numerar  la constituirea acestuia de  104,66  lei.  

(3). – În perioada în care Judeţul Hunedoara este asociat la S.C. „NOVA SERV VALEA JIULUI” 
S.R.L.Petroșani, drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la această societate comercială, vor fi 
exercitate de către Consiliul Judeţean Hunedoara în cadrul adunării generale a asociaților printr-un reprezentant 
desemnat prin hotărâre a consiliului județean.  

 
Art. 3. (1) – Desemnează pe domnul State Marius, ca administrator al S.C. „NOVA SERV VALEA JIULUI”  

S.R.L.  Petroșani, în vederea numirii acestuia de către Adunarea Generală a Asociaţilor. 
 (2).– Numește pe domnul Pârvan Ilie, ca reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea 

Generală a Asociaților  S.C.„NOVA SERV VALEA JIULUI” S.R.L. Petroșani. 
 
Art. 4. (1)– Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a 

Asociaților  S.C.„NOVA SERV VALEA JIULUI” S.R.L.  Petroșani să aprobe:  
 a).– Actul constitutiv al S.C. „NOVA SERV VALEA JIULUI” S.R.L.Petroșani în forma prevăzută în anexa 

nr.3 la prezenta hotărâre; 
 b).– numirea administratorului S.C. „NOVA SERV VALEA JIULUI” S.R.L. Petroșani, potrivit desemnării de 

la art. 3 alin. (1) din prezenta hotărâre.. 
(2) - Imputerniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze Actul constitutiv al Societății 

Comerciale. „NOVA SERV VALEA JIULUI” S.R.L. Petroșani, în forma prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 
Art.5. - S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A.Petroșani în calitate de succesor al RAAVJ Petroșani, 

păstrează toate drepturile și obligațiile ce decurg din împrumutul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(BERD) pentru finanțarea Proiectului pentru alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului, așa cum sunt 
stipulate în: 

a). Acordul de Împrumut   dintre România („Împrumutatul”) și BERD („Banca”) pentru finanțarea Proiectului 
pentru alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului, semnat la București în 5 august 1996, ratificat prin 
Ordonanța Guvernului nr.34/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

b). Acordul de Proiect semnat la 5 august 1996 între BERD, pe de o parte și Consiliul Județean Hunedoara 
și RAAVJ Petroșani, pe de altă parte; 

c). Acordul de Împrumut Subsidiar și Garanție (AISG) semnat la 22 octombrie 1996 între Ministerul 
Finanțelor, în calitate de reprezentant al „Împrumutatului”, pe de o parte și RAAVJ Petroșani, în calitate de 
Subîmprumutat și Consiliul Județean Hunedoara, în calitate de Garant, pe de altă parte. 

 
Art.6. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de compartimentele de specialitate ale consiliului judeţean, 

reprezentanţii Consiliului Judeţean Hunedoara în adunările generale ale acţionarilor/asociaţilor la S.C. „APA SERV 
VALEA JIULUI” S.A. Petroșani şi S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A.Petroșani, şi va fi comunicată celor interesaţi 
prin grija Serviciului Administratie 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  31 martie 2010 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.27/2010 
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare ale Bibliotecii Judeţene 
 ,,Ovid Densuşianu" Hunedoara - Deva 

 
 Consiliul Judeţean Hunedoara; 

Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara ; 

Analizând adresa conducerii Bibliotecii Judeţene ,,Ovid Densuşianu" 
Hunedoara - Deva, nr.349/2010 ; 

În baza prevederilor Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare  ; 
 În 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; 
 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.- Aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare 
şi Funcţionare ale Bibliotecii Judeţene,,Ovid Densuşianu" Hunedoara - Deva, 
prevăzute în  anexele nr.1-3, care fac parte integrantă din  prezenta. 
 Art.2.- Cu data de prezentei se abrogă Hotărârea nr.86/2007 a Consiliului 
Judeţean Hunedoara . 
 Art.3.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Biblioteca Judeţeană ,,Ovid 
Densuşianu" Hunedoara - Deva 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 31 martie 2010             



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.28/2010 
privind aprobarea organigramei  şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara  
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate 
ale consiliului judeţean; 
 Văzând adresa nr.7660/2010 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara şi ţinând cont de Hotărârea nr.3/2010 a 
Colegiului Director al Direcţiei; 
 Ţinând cont de Avizul nr.471046/12.03.2010 al Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici; 
 În conformitate cu prevederile 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;  

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 organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, conform anexelor nr.1 şi 
nr.2, care fac parte din prezenta, începând cu data de 15.05.2010.  

Art.2. Cu data de 15.05.2010, Hotărârea nr. 163/2009 a Consiliului 
Judeţean Hunedoara se abrogă. 

Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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 31 martie 2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.29/2010 
privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management  

câștigător și a duratei pentru care se va încheia contractul de management pentru  
Teatrul Județean Hunedoara  

 
 CONSILIUL JUDE�EAN HUNEDOARA; 
 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
comun al compartimentelor de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean; 
  �inând cont de Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.14/2010 privind  
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de proiecte de management pentru unele instituţii 
publice  de cultura din subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara; 

În temeiul dispozițiilor: 
- art.20 alin.5 și art.22 alin.1 din Ordonanța de Urgență nr.189/2008 privind 

managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.269/2009; 
 - art.91 alin.1 lit.a și lit.d, alin.2 lit.e și alin.5 lit. a pct. 4 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
  Art.1 Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru Teatrul 
Județean Hunedoara, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Se aprobă Proiectul de management câștigător la concursul organizat pentru 
Teatrul Județean Hunedoara, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din  prezenta 
hotărâre 
      Art.3. Se aprobă durata pentru care se va încheia contractul de management cu 
managerul Teatrului Județean Hunedoara, pentru perioada 01.04.2010 – 31.03.2015.  
            Art.4. Împutenicește pe președintele Consiliului Județean Hunedoara să încheie 
contractul de management cu domnul Ardelean Nelu, conform rezultatului final al concursului de 
proiecte de management pentru Teatrul Județean Hunedoara, aprobat prin art.1 din prezenta 
hotărâre. 
            Art.5. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, resurse 
umane și 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 31 martie 2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.30/2010 
privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management 

câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management pentru 
Biblioteca Judeţeană ,,Ovid Densuşianu” Hunedoara  

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
comun al compartimentelor de resort precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
  Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.14/2010 privind  
organizarea şi desfăşurarea concursurilor de proiecte de management pentru unele instituţii 
publice  de cultura din subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara; 

În temeiul dispoziţiilor: 
- art.20 alin.5 şi art.22 alin.1 din  Ordonanţa de Urgenţă nr.189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.269/2009; 
 - art.91 alin.1 lit.a şi lit.d, alin.2 lit.e şi alin.5 lit.a pct. 4 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
  Art.1  Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru  
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara, prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Se aprobă Proiectul de management câştigător la concursul organizat pentru 
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara, conform anexei nr.2, care face parte 
integrantă din  prezenta hotărâre. 
      Art.3.  Se aprobă durata pentru care se va încheia contractul de management cu 
managerul Bibliotecii Judeţene „Ovid Densuşianu” Hunedoara, pentru perioada 01.04.2010 – 
31.03.2015.  
            Art.4. Împutenice�te pe pre�edintele Consiliului Jude�ean Hunedoara să încheie 
contractul de management cu domnul Bara Ioan Sebastian, conform rezultatului final al 
concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” 
Hunedoara, aprobat prin art.1 din prezenta hotărâre. 
            Art.5. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, resurse 
umane 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 31 martie 2010 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL   HUNEDOARA 
CONSILIUL   JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.31/2010 
pentru  solicitarea transmiterii unui teren din domeniul public al Oraşului Petrila şi din administrarea 
Consiliului Local al Oraşului Petrila,  în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea 

Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Avînd în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei 
Administraţie Publică Locală  şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 110/2009 privind 
asocierea Judeţului Hunedoara cu unele unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Hunedoara, în vederea 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor - Judeţul 
Hunedoara”; 

Luând în considerare cerinţele Ghidului solicitantului pentru proiectele finanţate prin Axa Prioritară 2 - 
POS Mediu “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istoric 
contaminate”; 
  În conformitate cu prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului Naţional 
de Gestionare a Deşeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu prevederile Planului Judeţean de  Gestionare al Deşeurilor pentru Judeţul Hunedoara, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 97/2008; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 7 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulteriaore, precum şi art. 91 alin. (5) lit. a pct.13 din  Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, 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)– Solicită transmiterea din domeniul public al Oraşului Petrila şi din administrarea Consiliului 
Local al Oraşului Petrila, în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara a terenului necesar construirii depozitului ecologic conform - Petrila, prin proiectul “Sistem Integrat 
de Management al Deşeurilor în Judetul Hunedoara”, având datele de identificare prevăzute în anexa la 
prezenta hotărâre. 

(2)- Prezenta va fi înaintată Consiliului Local al Oraşului Petrila pentru ca prin hotărâre să se aprobe 
transmiterea terenului precizat la alin. (1), din proprietatea publică a Oraşului Petrila şi administrarea 
Consiliului Local al Oraşului Petrila în proprietatea publică a Judeţului Hunedoara şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 (3)- Terenul solicitat va fi transmis liber de orice sarcini, prin protocol de predare-preluare care va fi 
încheiat între părţi. 
 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 31 martie 2010  

 



 
Anexa 

la  Hotărârea nr. 31/2010 
a Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 
 

DATELE   DE   IDENTIFICARE 
ale  terenului  care este solicitat  să fie transmis  din domeniul public al Oraşului Petrila şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Petrila 

în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea bunului 
Elemente de identificare 

Anul dobândirii 
sau dupa caz, al 
dării în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 
- in lei - 

Situaţia juridică 
actuală 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 - Teren  extravilan 

pentru  construire depozit  
ecologic conform  în  
Petrila 

Teren situat în extravilanul Oraşului Petrila destinat construirii 
unui depozit ecologic conform în suprafaţă totală de  146.918 mp, 
format din: 
 -corp 1.- teren în suprafaţă de 88.262 mp înscris în C.F. 88 N - 
Petrila, nr cadastral 689; 
- corp 2.- teren în suprafaţă de 26.263 mp înscris în C.F. 2550 - 
Petrila, nr. cadastral 154.155; 
- corp 3.- teren în suprafaţă de 32.393 mp înscris în C.F.  413 – 
Petroşani, nr. topo  788/1 

- - Domeniul public al 
Oraşului Petrila 



 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
  

 
HOTĂRÂREA NR.32/2010 

privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană a     
Judeţului Hunedoara” şi a cheltuielilor legate de acesta 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;  
Văzând adresa nr. 61/2010 a Serviciului Public Judeţean Salvamont, 

  Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional 
Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5 –„ Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local 
Domeniul major de intervenţie 5.2 – “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de 
turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”; 

În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă aprobate prin 
Legea nr. 362/2009, ale Normelor Metodologice de aplicare ale acestora, aprobate prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr. 2548 / 2009, cu modificările şi completările ulterioare;   

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 solicită finanţarea nerambursabilă în vederea realizării proiectului „Dezvoltarea 
infrastructurii turistice din zona montană a Judeţului Hunedoara”, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007 -2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă a turismului regional 
şi local”, Domeniul major de intervenţie 5.2 – “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii 
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”, 
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  
 
   Art. 2 (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1, reprezentând 2% 
din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 152.337,40 lei, conform bugetului prevăzut în anexa 
nr. 2 la prezenta hotărâre.  
  (2) Se aprobă suma de 7.464.532,60 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 nr. 2 la prezenta hotărâre.  
  (3) Se aprobă suma de 1.447.205,30 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 Consiliului 
Judeţean Hunedoara până la rambursarea prin bugetul de stat, conform bugetului prevăzut în 
anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  
 



   Art. 3 Sumele prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre se vor include în bugetul propriu 
al Judeţului Hunedoara pe anii 2010 - 2011, în situaţia în care proiectul va fi selectat.  
 
  Art. 4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze toate 
documentele referitoare la proiectul indicat la art. 1 din prezenta, precum şi să desemneze prin 
dispoziţie persoanele din aparatul de specialitate al consiliului judeţean care vor desfăşura 
procedurile de derulare şi de implementare ale proiectului. 
 
  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 31 martie 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                Anexa nr.1  
la Hotărârea nr.32/2010 a  

Consiliului Judeţean Hunedoara  
 
 Titlul proiectului:  
„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE DIN ZONA MONTANĂ A JUDEŢULUI HUNEDOARA ” 

 
Obiectivul general:  
Îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii turistice montane din zona montană a judeţului Hunedoara prin 
amenajarea posturilor Salvamont existente (Parâng, Straja, Buta, Rîuşor), construirea de noi posturi 
Salvamont (Pietrele, Bucura), precum şi dotarea membrilor şi echipelor Salvamont în vederea ameliorării 
condiţiilor de practicare a turismului în zonă, cu impact direct asupra creşterii turismului in România ca 
destinaţie turistică europeană. , 
 
 Obiectivul specific: 
Constă în: 

1. Creşterea numărului anual de turişti care vizitează zona montană a judeţului Hunedoara, 
respectiv zona Retezat, Parâng, Straja, Buta şi Rîuşor cu minim 15%, ca urmare a creşterii 
siguranţei pe pârtii, însoţirii turiştilor şi organizării de excursii pe trasee. 

2. Construirea şi amenajarea a 2 puncte Salvamont din zona Retezat în următoarele locaţii de 
interes turistic: Cabana Pietrele şi Lacul Bucura 
prin realizarea unor activităţi precum: 

a. Punct Salvamont Cabana Pietrele 
- Nivelarea terenului 
- Realizare instalaţii sanitare exterioare (denisipator, conducte de abductiune, rezervor de apă) 
- Săparea si turnarea fundatiei 
- Turnarea planşeului şi a plăcii terasei 
- Zidirea pereţilor şi executarea centurii superioare 
- Executarea planşeului, a pereţilor de compartimentare şi a încăperilor de la parter 
- Realizarea acoperişului inclusiv tavan mansardă şi ignifugare lemnărie 
- Realizarea închiderilor laterale şi compartimentări interioare la mansardă 
- Relizarea instalaţiilor termice şi sanitare 
- Montarea ferestrelor şi a uşilor 
- Realizarea finisajelor interioare 
- Realizarea instalaţiilor electrice, de iluminat şi împământare 
- Montarea utilajelor 
- Executarea amenajărilor exterioare 
- Dotare cu mobilier corespunzător şi cu echipamente de specialitate 
 

b. Punct Salvamont Lacul Bucura 
- Nivelarea terenului 
- Realizarea fundatiei, a planşeului şi a plăcii terasei 
- Realizarea pereţilor din bolovani de râu şi executarea centurii superioare 
- Executarea planşeului din lemn ecarisat 
- Executarea pereţilor de compartimentare şi a încăperilor de la parter 
- Executare acoperiş inclusiv tavan mansardă şi ignifugare lemnărie 
- Realizarea închiderilor laterale şi a compartimentărilor interioare la mansardă 
- Montarea ferestrelor şi a uşilor 
- Realizarea finisajelor interioare 
- Realizarea instalaţiilor electrice, de iluminat şi împământare 
- Montarea utilajelor 
- Amenajări exterioare  
- Dotare cu mobilier corespunzător şi cu echipamentele de specialitate 



3. Amenajarea Punctelor Salvamont Straja, Parâng, Rîuşor şi Buta prin realizarea unor activităţi 
precum: 

a. Dotarea punctului Salvamont Straja cu utilaje şi echipamente tehnologice necesare 
desfăşurării activităţii: staţie emisie-recepţie şi accesorii, staţie bază comunicaţii 
(radiorelee cu pilon), generator electric monofazat, boiler preparare apă caldă, pompă, 
modul dedurizare apă, staţie meteorologică, staţie de lucru, modem broadband, inclusiv 
acces WiFi, fax şi telefonie, centrală termică pe combustibil solid, putere termică 25kW, 
instalaţie eoliană cu putere nominală de 4kW, panouri fotovoltaice cu acumulatori şi 
accesorii, instalaţie solară pentru încălzirea apei menajere; dotarea cu mobilier şi dotări 
specifice: canistră petrol lampant, trusă medicală, instalaţie solară încărcat baterii, 
extinctoare cu spumă, echipamente de intervenţie, atele, alte sanitare şi 2 tărgi UT2000, 
echipamente semnalizare pe timp de ceaţă, etc. 

b. Dotarea punctului Salvamont Parâng cu utilaje şi echipamente tehnologice necesare 
desfăşurării activităţii: staţie emisie-recepţie şi accesorii, boiler preparare apă caldă, 
pompă, modul dedurizare apă, staţie meteorologică, staţie de lucru, modem broadband, 
inclusiv acces WiFi, fax şi telefonie, putere termică 25kW, instalaţie eoliană cu putere 
nominală de 4kW, panouri fotovoltaice cu acumulatori şi accesorii, instalaţie solară pentru 
încălzirea apei menajere; dotarea cu mobilier şi dotări specifice: canistră petrol lampant, 
trusă medicală, instalaţie solară încărcat baterii, extinctoare cu spumă, echipamente de 
intervenţie, atele, alte sanitare şi 2 tărgi UT2000, echipamente semnalizare pe timp de 
ceaţă, etc. 

c. Dotarea punctului Salvamont Rîuşor cu utilaje şi echipamente tehnologice necesare 
desfăşurării activităţii: Instalaţie eoliană cu putere nominală de 4kW, panouri fotovoltaice 
cu acumulatori şi accesorii, instalaţie solară pentru încălzirea apei menajere, staţie emisie-
recepţie şi accesorii, staţie bază comunicaţii, staţie meteorologică, staţie de lucru, modem 
broadband, inclusiv acces WiFi, fax şi telefonie; dotarea cu mobilier şi dotări specifice: 
trusă medicală, echipamente de intervenţie, atele, alte sanitare şi 2 tărgi UT2000. 

d. Dotarea punctului Salvamont de lângă Cabana Buta cu utilaje şi echipamente tehnologice 
necesare desfăşurării activităţii: Instalaţie eoliană cu putere nominală de 4kW, panouri 
fotovoltaice cu acumulatori şi accesorii, instalaţie solară pentru încălzirea apei menajere, 
staţie emisie-recepţie şi accesorii, staţie bază comunicaţii, staţie meteorologică, staţie de 
lucru, modem broadband, inclusiv acces WiFi, fax şi telefonie.  

4. Dotarea celor 65 de salvatori montani, precum şi a celor 10 echipe Salvamont din zona montană 
şi a 10 salvatori din cadrul echipei Salvaspeo cu echipamente de specialitate pentru desfăşurarea 
activităţilor de salvare. 

 
Rezultate scontate / estimate:  
-Construirea, amenajarea şi dotarea: Punctului Salvamont Cabana Pietrele şi a Punctului Salvamont 
Bucura; 
 -Amenajarea şi dotarea punctelor Salvamont Parang , Straja, Buta şi Rîuşor; 
-Număr de echipe Salvamont din zona montană a judeţului Hunedoara dotate corespunzător; 
-Dotarea corespunzătoare a 10 echipe salvamont şi a unei echipe Salvaspeo; 
-Crearea a 9 locuri de munca după finalizare; 
-Crearea a 27 locuri de muncă în faza de execuţie. 
 
 
Impact pe termen lung:  
-Creşterea siguranţei turiştilor care vizitează zona montană a judeţului Hunedoara (printr-o mai bună 
amenajare a traseelor, monitorizare, marcare corespunzătoare şi timp mai redus de intervenţii); 
-Creşterea cu minim 15% a numărului de turişti care vizitează  zona montană a judeţului Hunedoara; 
-Reducerea cu 20% a numărului de turişti rătăciţi; 
-Reducerea cu 20% a numărului de accidente pe pârtiile de schi care necesită transport la Spital; 
-Reducerea cu 20% a numărului de accidente pe pârtiile de schi rezolvate pe loc. 
 



                   Anexa nr.2  
     la Hotărârea nr.32/2010  

a Consiliului Judeţean Hunedoara  
 

4.1.1. BUGETUL PROIECTULUI  

Nr. 
crt 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 
Cheltuieli 
neeligibile 

Cheltuieli 
eligibile 

TOTAL TVA* 

1 2 3 4 5=3+4 6 

CAPITOL 1 

1 
Cheltuieli pentru obţinerea şi 
amenajarea terenului   

1.1 Achiziţionarea (exproprierea) terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului  0.00 35,000.00 35,000.00 6,650.00 

1.3 Amenajarea pentru protecţia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 1 0.00 35,000.00 35,000.00 6,650.00 

CAPITOL 2 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului   

2.1 Alimentare cu apă, canalizare, 
alimentare cu gaze naturale, agent 
termic, energie electrică, 
telecomunicaţii  

0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2  Cheltuieli aferente racordării la reţelele 
de utilităţi 

0.00 0.00 0.00 0.00 

   TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 3                          3 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă 
tehnică     

3.1 Studii de teren (geotehnice, geologice, 
hidrologice, hidrogeotehnice, 
fotogrammetrice, topografice şi de 
stabilitate a terenului) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri, 
autorizaţii de construcţie 

0.00 26,000.00 26,000.00 4,940.00 

3.3 Proiectare şi inginerie 0.00 61,900.00 61,900.00 11,761.00 



3.4 Consultanţă 0.00 4,000.00 4,000.00 760.00 

3.5 Asistenţă tehnică 0.00 95,000.00 95,000.00 18,050.00 

   TOTAL CAPITOL 3 0.00 186,900.00 186,900.00 35,511.00 

CAPITOLUL 4 4 

Cheltuieli pentru investiţii   

4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 571,500.00 571,500.00 108,585.00 

4.2 Utilaje şi echipamente specifice şi 
funcţionale 

0.00 3,208,500.00 3,208,500.00 609,615.00 

4.3 Dotări de specialitate 0.00 3,411,090.00 3,411,090.00 648,107.10 

  TOTAL CAPITOL 4 0.00 7,191,090.00 7,191,090.00 1,366,307.10 

CAPITOLUL 5      5 

 Alte cheltuieli   

5.1 Organizare de şantier 0.00 23,000.00 23,000.00 4,370.00 

5.1.1 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii 
aferente organizării de şantier 

0.00 15,000.00 15,000.00 2,850.00 

5.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de 
şantier 

0.00 8,000.00 8,000.00 1,520.00 

5.2 Comisioane, taxe şi cote legale  0.00 56,880.00 56,880.00 10,807.20 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute  0.00 50,000.00 50,000.00 9,500.00 

  TOTAL CAPITOL 5 0.00 129,880.00 129,880.00 24,677.20 

CAPITOLUL 6                    6 

Cheltuieli aferente implementării 
proiectului   

6.1 Cheltuieli de publicitate şi informare 0.00 33,000.00 33,000.00 6,270.00 

6.2 Cheltuieli de audit 0.00 41,000.00 41,000.00 7,790.00 

  TOTAL CAPITOL 6 0.00 74,000.00 74,000.00 14,060.00 

I TOTAL cheltuieli 0.00 7,616,870.00 7,616,870.00 1,447,205.30 

II Alte cheltuieli neeligibile 0.00 0.00 0.00 0.00 

III TOTAL GENERAL (I+II) 0.00 7,616,870.00 7,616,870.00 1,447,205.30 

 
 



 
 

NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

(RON) 

      I Valoarea totală a proiectului, din care: 9,064,075.30 

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 0.00 

b. Valoarea eligibilă a proiectului 7,616,870.00 

c. TVA 1,447,205.30 

I I Contribuţia proprie în proiect, din care: 152,337.40 

a. Contribuţia solicitantului la valoarea eligibilă 152,337.40 

b. Contribuţia solicitantului la valoarea neeligibilă 0.00 

I I I TVA 1,447,205.30 

IV Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 7,464,532.60 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.33/2010 
privind aprobarea proiectului „Turismul de sănătate în judeţul Hunedoara” şi a 

cheltuielilor  legate de acesta din cadrul Programului Operaţional Regional  
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; 
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operaţional Regional 2007-2013 , Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă  şi promovarea 
turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie 
turistică”, Operaţiunea – „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea 
promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specifice”; 
 În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, 
aprobată prin Legea nr. 362/2009, ale Normelor Metodologice de aplicare, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2548/2009, 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 „Turismul 
de sănătate în judeţul Hunedoara” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului”, Domeniul major 
de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în 
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, conform anexei nr. 1 la 
prezenta hotărâre. 
   Art. 2.(1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1, 
reprezentând 2% din valoarea costurilor eligibile, în sumă de 16.780,00 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 propriu al Judeţului Hunedoara . 
 (3) Se aprobă suma de 822.220,00 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 nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 (4) Se aprobă suma de 159.410,00 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului 
pentru cheltuielile 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 nr. 2 la prezenta hotărâre. 



 
  Art. 3 Sumele prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre se vor include in bugetul 
propriu al Judeţului Hunedoara pe anii 2010-2011, în situaţia în care proiectul va fi 
selectat. 
 
  Art. 4  Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
toate documentele referitoare la proiectul indicat la art. 1 din prezenta, precum şi să 
desemneze prin dispoziţie persoanele din aparatul de specialitate al consiliului judeţean 
care vor desfăşura procedurile de derulare şi de implementare ale proiectului. 
  
  Art. 5. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Consiliul Judeţean 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 31 martie 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                  Anexa nr.1 
 la Hotărârea nr. 33/2010             

a  Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 
Titlul Proiectului: Turism de sănătate în judeţul Hunedoara                                                              
Obiectivul(ele) proiectului: 
Promovarea resurselor naturale 
valorificate prin turismul de wellness în 
staţiunile balneo-climaterice şi de 
sporturi de iarnă în staţiunile montane, 
din judeţul Hunedoara. 
 
 
 

Obiectivele Schemei pentru care depuneţi proiectul:  
POR Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor. 
D.M.I. 5.3. Promovarea potenţialului turistic românesc prin îmbunătăţirea 
imaginii de ţară, cu scopul de a promova România în străinătate şi de a 
creşte atractivitatea sa pentru turism si afaceri; 
Operatiunea “Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea 
promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”: 
promovarea de resurse turistice, componente ale mediului natural şi antropic, 
care, prin calităţile şi specificul lor, sunt recunoscute şi valorificate prin 
turism. 
Resurse: naturale: de climă, zăcăminte de substanţe minerale şi alţi factori.  

Aplicantul (aplicanţii) 
proiectului: 
Consiliul Judeţean Hunedoara 
 
Durata proiectului: 18 luni 

Rezultate Realizări (Output-uri) cuantificabile Activităţi Intrări (Input-uri)/resurse 

Bază de date cu un număr de 300 
informaţii turistice             
 
 

Portal de informaţii turistice funcţional 
Bază de date cu un număr de  300 
informaţii turistice 

1. Realizarea portalului de 
informaţii turistice. 
2.Realizarea sistemului  
e-booking judetean 

 271.000 lei 
 

Creşterea circulaţiei turistice cu 30 % 
după 2 ani de la finalizarea 
proiectului 

 
 
 
 
          

Un număr de 2000 flyere  
Un număr de 2000 pixuri inscripţionate. 
Un număr de 5000 calendare inscripţionate. 
Un număr de 2000 brichete inscripţionate. 
Un număr de 200  postere tipărite.  
Un număr de 50 hărţi turistice tipărite. 
Un număr de  6 broşuri tipărite. 
Un număr de 6 bannere imprimate. 

2. Realizarea de materiale 
promoţionale. 

 21.000 lei 



 
 
 
 
 

Film de promovare cu durata de min. 15 
minute realizat în 5 versiuni (română, 
engleză, franceză, germană, italiană), 100 
CD-uri/versiune. 
Film difuzat pe 3 posturi de televiziune 

3. Realizarea unui film de 
promovare a potenţialului 
turistic din judeţul Hunedoara si 
difuzarea acestuia.  
3.1 Realizarea filmului.  
3.2 Difuzarea filmului. 

  
 
 
 

21.000 lei 
21.000 lei 

       Două participări la târguri sau expoziţii de 
turism în ţară  

4. Participarea la târguri sau 
expoziţii de turism în ţară. 

 32.000 lei 

 
 

- 2 burse anuale organizate 
- un număr minimum de 200 participanţi/ 

bursă  

5. Realizarea Bursei Judeţene 
de Turismului. 

 70.000 lei 

 Minimum 30 de panouri de publicitate 
outdoor amplasate. 

6. Realizarea reţelei judeţene 
de semnalizare turistică cu 
panouri amplasate pe drumurile 
europene şi judeţene.  

 403.000 lei 

 Total buget 839.000 lei 
 Total resurse 

necesare 
- contribuţie proprie 

 
- co-finanţare 

 
- TVA 

2 %
 

98 %
 

19 %

16.780 lei 
 

822.220 lei 
 

159.410 lei 
 

 
  
 
 

      
 
 
 



                                                                                    
                                                                                                       Anexa nr.2 

 la Hotărârea nr. 33/2010             
a  Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 

  BUGETUL PROIECTULUI 
„Turism de sănătate în judeţul Hunedoara” 

 
     LEI 

Nr. crt Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor  

Cheltuieli 
neeligibile 

Cheltuieli 
eligibile TOTAL TVA* 

      
1 2 3 4 5=3+4 6 

CAPITOL 1 

1 
Cheltuieli pt manifestari 
expozitionale/evenimente de turism   

1,1 
Cheltuieli pentru proiect executie 
stand si amenajare spaţiu expoziţional 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,2 Cheltuieli pentru inchiriere stand 0,00 19860,00 19860,00 3773,40 
1,3 Cheltuieli de marketing 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,4 Servicii privind organizarea de 

evenimente 0,00 70000,00 70000,00 13300,00 
1,5 

Cheltuieli cu publicitatea aferenta 
manifestarilor/evenimentelor 0,00 4000,00 4000,00 760,00 

1,6 Cheltuieli pentru  studii 0,00 50400,00 50400,00 9576,00 
  TOTAL CAPITOL 1 0,00 144260,00 144260,00 27409,40 

CAPITOL 2 

2 
Cheltuieli pentru portal de informatii 
de turism   

2,1 Cheltuieli pentru realizarea si 
administrarea portal de informatii de 
turism 0,00 271000,00 271000,00 51490,00 

   TOTAL CAPITOL 2 0,00 271000,00 271000,00 51490,00 

CAPITOLUL 3 

3 

Cheltuieli pentru publicitate si 
reclama a destinatiilor si produselor 
turistice romanesti   

3,1 
Cheltuieli pentru realizarea 
materialelor publicitare 0,00 42000,00 42000,00 7980,00 

3,2 Inserţii publicitare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3,3 Publicitate outdoor 0,00 352600,00 352600,00 66994,00 
3,4 

Promovare prin intermediul posturilor 
de televiziune 0,00 21000,00 21000,00 3990,00 

3,5 Cheltuieli pentru traducere 0,00 0,00 0,00 0,00 
  TOTAL CAPITOL 3 0,00 415600,00 415600,00 78964,00 

CAPITOLUL 4    

4 
Cheltuieli pentru deplasări interne 
pentru echipa de proiect   

4,1 Transport 0,00 1000,00 1000,00 190,00 



4,2 Cazare  0,00 6300,00 6300,00 1197,00 
4,3 Diurnă 0,00 840,00 840,00 159,60 
  TOTAL CAPITOL 4 0,00 8140,00 8140,00 1546,60 

CAPITOLUL 5 

5 
Cheltuieli aferente implementarii 
proiectului   

5,1 Cheltuieli de publicitate si informare 0,00 0,00 0,00 0,00 
5,2 Cheltuieli de audit 0,00 0,00 0,00 0,00 
  TOTAL CAPITOL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 
I TOTAL cheltuieli 0,00 839000,00 839000,00 159410,00 
II Alte cheltuieli neeligibile         

III TOTAL GENERAL (I+II) 0,00 839000,00 839000,00 159410,00 
      
SURSE DE FINANTARE     
      
NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE 
   

I Valoarea totală a proiectului, din 
care : 

998.410,00 
   

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 0,00     
b. Valoarea eligibilă a proiectului 839.000,00    
c. TVA 159.410,00    
II Contribuţia proprie în proiect, din 

care : 
16,780,00  

   
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 

eligibile 
16.780,00 

   
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 

neeligibile 
0,00 

   
III  TVA* 159.410,00    
IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 

NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 
822.220,00 

   
     
*Valoarea TVA se calculeaza aplicand procentul de 19% la total cheltuieli (atat cheltuieli eligibile, cat si 
cheltuieli neeligibile). AM POR ramburseaza numai TVA aferent cheltuielilor eligibile. 

I I = Ia + Ib + Ic     
Ia valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.3 linia "III.Total general"  
Ib valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.4 linia "III.Total general”  
Ic valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.6 linia "III.Total general"  

II II = IIa + IIb      
IIa = Ib * 2%     
IIb = Ia     
 
III 

 
valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.6 linia "III.Total general" 

 
IV = Ib - IIa      

 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
  

 
HOTĂRÂREA NR.34/2010 

privind aprobarea proiectului „Promovarea şi consolidarea turismului, prin promovarea 
elementelor de folclor, monumente istorice şi artă populară în Judeţul Hunedoara” şi a 
cheltuielilor legate de acesta 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 şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;  

Văzând adresa nr.41/19.03.2010 a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara; 
          Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Axa 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, 
Domeniul major de intervenţie 5.3. „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii 
necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea - 
Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a 
activităţilor de marketing specifice;  

În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată prin 
Legea nr. 362/2009, ale Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr.2548/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 97 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
   Art. 1. Se solicită finanţarea nerambursabilă în vederea realizării proiectului 
„Promovarea şi consolidarea turismului, prin promovarea elementelor de folclor, 
monumente istorice şi artă populară în Judeţul Hunedoara”, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, 
Domeniul major de intervenţie 5.3. „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii 
necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, conform anexei nr.1 la 
prezenta hotărâre. 
 
  Art. 2. (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1,2% din valoarea 
costurilor eligibile, în sumă de 16.693 lei şi a costurilor neeligibile ale acestuia, în sumă de 5.700 
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 propriu al Judeţului Hunedoara.  
 



  (3) Se aprobă suma de 817.943 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 nr.2 la prezenta hotărâre.  
 

(4) Se aprobă suma de 159.663,84 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului pentru 
cheltuielile eligibile şi 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 Consiliului Judeţean Hunedoara până la rambursarea prin bugetul de stat, conform 
bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.  
 
  Art.3 Sumele prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre se vor include în bugetul propriu al 
Judeţului Hunedoara pe anii 2010-2011, în situaţia în care proiectul va fi selectat.  
 

Art. 4  Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze toate 
documentele referitoare la proiectul indicat la art. 1 din prezenta, precum şi să desemneze prin 
dispoziţie persoanele din aparatul de specialitate al consiliului judeţean care vor desfăşura 
procedurile de derulare şi de implementare ale proiectului. 
  

 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 31 martie 2010  
 
 
 
 
 



                                                   Anexa nr.1  
la Hotărârea nr.34/2010 a  

Consiliului Judeţean Hunedoara  
 

Titlul proiectului: 
 

„Promovarea şi consolidarea turismului, prin promovarea elementelor de folclor, 
monumente istorice şi artă populară în Judeţul Hunedoara”, 

 
Obiectivul general:  
 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea durabilă a patrimoniului 
cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, în vederea creşterii atractivităţii regiunilor, 
dezvoltării economiilor locale şi creării de noi locuri de muncă. 

 
 Obiectivul specific: 
 
Constă în:  

- stimularea cererii turistice interne  pentru vacanţe şi călătorii în  judetul Hunedoara şi, 
implicit, creşterea numărului de turişti care vizitează Romania; 

- creşterea gradului de informare al turiştilor cu privire la obiectivele culturale din 
judeţul Hunedoara; 

- dezvoltarea produsului turistic şi stimularea cererii pentru produsele turistice locale; 
- creşterea veniturilor din turism, stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de 

muncă în acest sector; 
- creşterea competitivităţii produselor turistice locale pe piaţa naţională actuală şi 

potenţială; 
- îmbunătăţirea activităţii de marketing şi promovare locală. 

  
Rezultate scontate / estimate:  
 

• Atragerea turiştilor – creşterea numărului de turişti care vin în judeţul Hunedoara şi 
creşterea duratei de sejur, prin îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei turistice şi a 
modalităţilor de promovare – directă, pe suport electronic şi de hârtie – prin 
internet, materiale promoţionale, media etc.; – crearea unei baze de date 
complete, actualizate şi operative 

• Creşterea veniturilor directe din turism (efectul direct);  
• Efectul multiplicator al turismului - prin dezvoltarea generală pe care o angrenează 

atât în celelalte ramuri ale economiei, cât şi pe plan social: (efectul indirect) – 
impactul creşterii cheltuielilor pentru serviciile turistice asupra ramurilor 
producătoare de bunuri de consum la care firmele turistice apelează în mod 
inevitabil pentru a-şi susţine oferta turistica la parametri competitivi;  

• Efectul indus – procesul de multiplicare a cererii agregate la scară 
macroeconomică (întreaga economie naţională în general şi zonală în special), 



deoarece atât veniturile celor ce lucrează nemijlocit în turism, cât şi cele ce revin 
sectorului producător de bunuri de consum sunt reinvestite în vederea procurării 
altor mărfuri şi servicii de care au nevoie.  

 
 
Impact / Efecte pe termen scurt:  
 

– îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin ameliorarea calităţii mediului, înfrumuseţarea 
judeţului, oferirea de noi posibilităţi de agrement şi refacere pentru turişti;  

–promovarea prin turism a judeţului Hunedoara, îmbunătăţirea imaginii judeţului în ţară 
şi străinătate.  

–favorizarea accesului pe calea integrării europene.  

 
 
Impact pe termen lung:  
 

- creşterea produsului intern brut ca urmare a impulsului generat de sporirea cu o unitate 
bănească a veniturilor obţinute din activitatea turistică;  

- sporirea volumului vânzărilor rezultate din tranzacţiile economice (cu excepţia 
stocurilor);  

- multiplicarea veniturilor, ca urmare a unei unităţi adiţionale de cheltuială turistică;  
- crearea de noi locuri de muncă în aproape toate ramurile economiei naţionale cu care 

turismul se află în legătură directă sau indirectă;  
- mărirea veniturilor bugetului de stat, prin posibilitatea impozitării unor activităţi 

economice prospere de pe urma dezvoltării turismului;  
- efectul multiplicator al turismului asupra comerţului exterior.  
- dezvoltarea economică a judeţului Hunedoara, prin dezvoltarea industriei turistice şi 

ridicarea nivelului de trai al cetăţenilor;  
– crearea de noi locuri de muncă;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



       Anexa nr.2  
     la Hotărârea nr.34/2010  

a Consiliului Judeţean Hunedoara  
   
 
 
BUGETUL PROIECTULUI  
„Promovarea şi consolidarea turismului, prin promovarea elementelor de folclor, 
monumente istorice şi artă populară în Judeţul Hunedoara” 
  
Nr. 
crt 

Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor  

Cheltuieli 
neeligibile 

Cheltuieli 
eligibile 

TOTAL TVA* 

1 2 3 4 5=3+4 6 

CAPITOL 1 

1 Cheltuieli pt manifestări 
expoziţionale/evenimente de turism   

1.1 Cheltuieli pentru proiect execuţie stand 
şi amenajare spaţiu expoziţional         

1.2 Cheltuieli pentru închiriere stand         

1.3 Cheltuieli de marketing         

1.4 Servicii privind organizarea de 
evenimente         

1.5 Cheltuieli cu publicitatea aferentă 
manifestărilor/evenimentelor         

1.6 Cheltuieli pentru  studii         

  TOTAL CAPITOL 1         

CAPITOL 2 

2 Cheltuieli pentru portal de informaţii 
de turism   

2.1 Cheltuieli pentru realizarea şi 
administrarea portal de informaţii de 
turism  0  21.000,00  21.000,00  3.990,00 

   TOTAL CAPITOL 2    21.000,00  21.000,00  3.990,00 

3 CAPITOLUL 3   



Cheltuieli pentru publicitate şi 
reclamă a destinaţiilor şi produselor 
turistice româneşti 

3.1 Cheltuieli pentru realizarea materialelor 
publicitare  0  793.636,00 793.636,00  150.790,84  

3.2 Inserţii publicitare         

3.3 Publicitate outdoor         

3.4 Promovare prin intermediul posturilor 
de televiziune  0  20.000,00 20.000,00  3.800,00  

3.5 Cheltuieli pentru traducere         

  TOTAL CAPITOL 3  0 813.636,00  813.636,00  154.590,84 

CAPITOLUL 4    

4 Cheltuieli pentru deplasări interne 
pentru echipa de proiect   

4.1 Transport         

4.2 Cazare          

4.3 Diurnă         

  TOTAL CAPITOL 4         

CAPITOLUL 5 

5 Cheltuieli aferente implementarii 
proiectului   

5.1 Cheltuieli de publicitate şi informare  1.500,00 0  1.500,00   285,00 

5.2 Cheltuieli de audit  4.200,00 0  4.200,00   798,00 

  TOTAL CAPITOL 5  5.700,00 0  5.700,00   1.083,00 

I TOTAL cheltuieli         

II Alte cheltuieli neeligibile        

III TOTAL GENERAL (I+II)  5.700,00  834.636,00  840.336,00  999.999,84 

 

 

 

 



SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI, CONFORM TABELULUI: 

 

 

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

I Valoarea totală a proiectului, din care : 999.999,84 

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 5.700 

b. Valoarea eligibilă a proiectului 834.636 

c. TVA 159.663,84 

II Contribuţia proprie în proiect, din care : 22.393 

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 
eligibile 

16.693 

b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 
neeligibile 

5.700 

III  TVA* 159.663,84 

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 

817.943 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.35/2010 
pentru aprobarea documentațiilor tehnico – economice privind unele 

obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Serviciul tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale  
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale          
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
   Art. 1. -  Se aprobă documentaţiile tehnico-economice privind unele 
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor  
nr.1-19, care fac parte integrantă din prezenta. 
           Art. 2. – Cu data prezentei, Hotărârea nr.137/2009 a Consiliului 
Județean Hunedoara se abrogă. 
           Art. 3.   –  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare  şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

               
                                                                                                     
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
Deva, la 31 martie 2010  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.36/2010 
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2010 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.36 și art.41 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 

 Art.1 -Se aprobă utilizarea sumei de 204,00 mii lei din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 
2010 pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul 
exercițiului bugetar, conform anexelor nr.1- 2/16, care fac parte integrantă 
din prezenta. 
 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
Deva, la 31 martie 2010  



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.37/2010 
privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli  

pe anul 2010, ale unor instituţii publice din subordinea  
Consiliului Judeţean Hunedoara  

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

În conformitate cu prevederile art.19 alin(2) și art.41 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 – Se aprobă rectificarea cu suma de +54,00 mii lei a bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara, conform anexelor nr.1 – 2/2, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 
        
PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

      Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 31 martie 2010  



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.38/2010  

privind  aprobarea repartizării pe unități administrativ–teritoriale a sumei aferente 
lucrărilor efectuate în anul 2009 pe credit de angajament, pentru Programul de 

pietruire, reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate  
 
 

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

al Serviciului administrare drumuri și achiziții publice  precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând adresa nr.17673/IA/2010 a Ministerului Dezvoltării Regionale; 
 În conformitate cu prevederile art.2 alin 2 și art.3 din Hotărârea Guvernului României 
nr.577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, precum şi ale Ordinului Ministrului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr.612/2007 pentru aprobarea Normei 
metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.577/1997; 

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

 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ–teritoriale a sumei aferente 
lucrărilor efectuate în anul 2009 pe credit de angajament, pentru Programul de pietruire, 
reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate, conform anexei 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă convenţia cadru pentru alocarea, către consiliile locale, a sumelor   
cuprinse în anexa nr.1 la prezenta, pentru finanţarea proiectării şi execuţiei lucrărilor înscrise 
în program, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul administrare drumuri și 
achiziții publice şi Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe 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 31 martie 2010  

 



 
                                                                                

 
 

ANEXA nr.2 
la Hotărârea nr.38/2010 

 a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI_____              
                                                                                                                          
Nr._______/___________                                                       Nr_______/_____________ 
 
 
 

CONVENŢIE 
încheiată astăzi __________ 

 
 
 

1.Părţile convenţiei 
 
Între 

            CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, cu sediul în Deva, str.1 Decembrie 1918, 
nr.28, cont nr. _____________________, deschis la Trezoreria Municipiului Deva,   
reprezentat prin Moloţ Mircea Ioan - Preşedinte, în calitate de ordonator principal de credite,  

şi 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI____________________, cu sediul în localitatea 

......................., judeţul Hunedoara, cont virament nr……………………….., deschis la 
Trezoreria ............................, reprezentat prin ...................................... - Primar, în calitate de 
beneficiar al sumelor alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în conformitate 
cu Hotărârea Guvernului României nr.577/1997 pentru aprobarea Programului privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate și 
alimentarea cu apă a satelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 a intervenit prezenta convenţie. 
 

2.Obiectul convenţiei : 
 

2.1. Finanţarea proiectării şi execuţiei lucrărilor la obiectivul  ………………………….. 
 In  anul 2010 din creditul de angajament aferent anului 2009. 

2.2.Elaborarea documentaţiilor tehnico- economice, respectiv studiile de fezabilitate şi 
proiectele tehnice de execuţie şi încredinţarea execuţiei lucrărilor se vor face cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. 

2.3.Aprobarea documentaţiilor tehnico- economice se va face cu respectarea Legii  
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul 
avizării studiilor de fezabilitate conform reglementărilor în vigoare. 

 
3.Durata convenţiei : 
 



3.1. Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării ei de către toate părţile 
implicate şi este valabilă până la data de 31.12.2010. 
 
 
 

4.Responsabilităţile ordonatorului principal de credite: 
 
4.1. Consiliul Judeţean Hunedoara va pune la dispoziţia Consiliului Local al Comunei 

……………….. suma de …………… lei, în conformitate cu repartizarea făcută de Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Turismului şi comunicată cu adresa nr. ………………………, în baza 
situaţiilor de lucrări lunare, întocmite de executanţi în vederea decontării, situaţii ce vor fi 
verificate şi însuşite de inspectorii de specialitate autorizaţi, primar, reprezentanţi autorizaţi ai 
consiliului judeţean şi vizate, din punctul de vedere al calităţii lucrărilor executate, de către 
reprezentanţii Inspecției Județene în Construcții Hunedoara. 
 4.2. Consiliul Judeţean Hunedoara are obligaţia de a înregistra în contabilitatea proprie 
operaţiunile legate de primirea şi utilizarea fondurilor alocate de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Turismului. 
 

5. Responsabilităţile beneficiarului :  
 
5.1. Consiliul Local al Comunei …………………….. se obligă să utilizeze suma 

prevăzută la pct. 4.1. pentru proiectarea şi execuţia obiectivului ………………………. în 
condiţiile legii. 
 5.2. Consiliul Local al Comunei ………………va prezenta Consiliului Judeţean 
Hunedoara, Serviciul administrare drumuri și achiziții publice, până în data de 01 a fiecărei 
luni, situaţiile de lucrări întocmite pentru luna anterioară de către executanţi, situaţii ce vor fi 
verificate şi însuşite de inspectorii de specialitate autorizaţi, primar, reprezentanţi autorizaţi ai 
consiliului judeţean şi vizate, din punctul de vedere al calităţii lucrărilor executate, de către 
reprezentanţii Inspecției Județene în Construcții Hunedoara. 
 5.3. Consiliul Local al Comunei ……………. se obligă să gestioneze suma potrivit 
normelor în vigoare, să înregistreze în contabilitatea proprie operaţiunile legate de primirea şi 
utilizarea fondurilor alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. 
 5.4. Consiliul Local al Comunei ……………….. răspunde, în condiţiile legii, de 
utilizarea sumei primite pentru realizarea obiectivului mai sus menţionat. 
 5.5. Consiliul Local al Comunei ……………….. se obligă să depună la sediul 
Consiliului Judeţean Hunedoara, Serviciul administrare drumuri și achiziții publice, 
documentaţia tehnică necesară realizării obiectivului menţionat la pct.2.1., cât şi procesul 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
 5.6. Consiliul Local al Comunei …………….. se obligă să restituie în contul Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Turismului sumele neutilizate la sfârşitul anului, pînă la data de 
20.01.2011.   
 5.7. Consiliul Local al Comunei ……….. se obligă să depună la sediul Consiliului 
Judeţean Hunedoara, Serviciul administrare drumuri și achiziții publice, până în data de 
10.01.2011 devizul general actualizat la data de 01.01.2011, semnat de către primar, 
proiectant şi executant, în vederea decontării şi stabilirii necesarului de fonduri pentru 
continuarea obiectivului de investiţii. 

 
6 . Dispoziţii finale : 
 



6.1. Consiliul Judeţean Hunedoara poate sista finanţarea programului în cazul în care 
constată nerespectarea de către beneficiar a obligaţiilor ce îi revin prin prezenta convenţie 
sau nereguli în execuţie din partea constructorului, până la soluţionarea problemelor care au 
determinat această măsură.  

6.2.Orice modificare a prezentei convenţii se va face numai prin act adiţional semnat 
de părţile implicate. 

6.3. Litigiile apărute între părţi în timpul derulării prezentei convenţii se vor rezolva pe 
cale amiabilă. 
 În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere amiabilă, litigiile vor fi înaintate spre 
soluţionare instanţei judecătoreşti competente. 
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       R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.39/2010 
privind aprobarea unor avize emise de 

 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism de pe lângă 
Consiliul Județean Hunedoara, pentru unele documentații 

 
 

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 conformitate cu prevederile art.37 alin.(5) din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Cap.III din Regulamentul de funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului și urbanism, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.98/2008; 
 În temeiul dispoziţiilor 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 aprobă avizul nr.1/2010 emis de Comisia de amenajare a 
teritoriului și urbanism pentru documentaţia: „Plan de Amenajarea Teritoriului 
Zonal”, privind realizarea obiectivului de utilitate publică și de importanță 
națională: “Reabilitarea căii ferate București-Arad, Tronsonul Geoagiu-
Simeria-Zam, județul Hunedoara”, proiect nr.1/5874/2005, beneficiar 
Compania Națională de Căi Ferate“CFR” SA, potrivit  Anexei nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta. 
 Art. 2. Se aprobă avizul nr.5/2010 emis de Comisia de amenajare a 
teritoriului și urbanism pentru documentația „Identificarea și delimitarea 
hazardurilor naturale (cutremure, alunecări de teren și inundații) – Hărți de 
hazard la nivelul județean pentru Regiunea 5 (VEST), județele: Arad, Caraș-
Severin, Hunedoara, Timiș”: - Secțiunea a II-a – “Diagnostic privind 
condițiile de producere și efectele hazardurilor naturale, cutremure, 
alunecări de teren și inundații la nivelul teritorial național și al unităților 
administrativ-teritoriale component- Județul Hunedoara”; - Secțiunea a III-a 
– “Program de măsuri privind prevenirea și atenuarea efectelor hazardurilor 
naturale, cutremure, alunecări de teren și inundații identificate și delimitate 
la nivelul teritoriului județean- Județul Hunedoara”, beneficiar Ministerul 



Dezvoltării Regionale și Turismului, potrivit Anexei nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta. 
 

Art. 3. Se aprobă avizul nr.6/2010 emis de Comisia de amenajare a 
teritoriului și urbanism pentru documentația “Biserică Ortodoxă”în Municipiul 
Vulcan, proiect nr.38/2010, beneficiar PAROHIA ORTODOXĂ VULCAN- 
CENTRUL VECHI, potrivit Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta. 
 Art. 4. 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 31 martie 2010  

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              R O M Â N I A                                                       ANEXA nr. 1 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                              la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
  COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE                                                                  nr. 39/2010 
   A TERITORIULUI ŞI URBANISM   
           Nr. 1625/           2010          
                
 

AVIZ Nr.   1  din 10 martie 2010 
privind  

„Plan de Amenajarea Teritoriului Zonal”,  
privind realizarea obiectivului de utilitate publică și de importanță națională:  

“Reabilitarea căii ferate București-Arad, Tronsonul Geoagiu-Simeria-Zam,  
județul Hunedoara” 

  
 
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită prin Hotărârea nr. 

98/2008 a Consiliului Judeţean Hunedoara, 
Analizând documentaţia „Plan de Amenajarea Teritoriului Zonal”, privind realizarea 

obiectivului de utilitate publică și de importanță națională: “Reabilitarea căii ferate București-
Arad, Tronsonul Geoagiu-Simeria-Zam, județul Hunedoara”, Proiect nr.  01/5874/2005, 
elaborată de SC URBAN DESIGN SRL, beneficiar Compania Națională de Căi Ferate“CFR”SA 

Văzând Avizul de principiu nr. 19/124/18.01.2008 emis de Ministerul Internelor și 
reformei Administrative Direcția Generală Management Logistic și Administrativ, Avizul nr. 
18/ZP/2008 emis de Ministerul Culturii și Cultelor Direcția Generală Patrimoniu Cultural 
Național-Direcția Monumente Istorice și Arheologie, Avizul nr. D/7187/23.11.2007 emis de 
Statul Major General București, Avizul nr. 32.973/8/21.01.2009 emis de Societatea Națională 
de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” SA Mediaș, Adresa nr. 4.965/17.08.2009 emisă de 
Consiliul Județean Hunedoara, Adresa nr. 2.761/28.03.2008 emisă de Primăria Orașului 
Simeria, Avizul nr. 38/26.09.2008 emis de Primăria Comunei Burjuc, Avizul nr. 
1.260/24.07.2009 emis de Primăria Comunei Ilia, Avizul nr. 11/23.09.2008 emis de Primăria 
Comunei Brănișca, Adresa nr. 8.798/23.02.2009 emisă de Primăria Municipiului Deva, Adresa 
nr. 10.855/20.07.2009 emisă de Direcția Silvică Hunedoara, Documentul de avizare nr. 
140/21.11.2007 al Companiei Naționale de căi ferate “CFR” SA-Consiliul tehnico-economic, 

�inând seama de condițiile impuse de către Compania Națională de Căi Ferate “CFR” 
SA prin Avizul nr. 1c/254/2010 pentru documentația “PATJ - Plan de amenajare a teritoriului 
județean Hunedoara”,    

 
Avizează favorabil documentaţia „Plan de Amenajarea Teritoriului Zonal”, privind 

realizarea obiectivului de utilitate publică și de importanță națională: “Reabilitarea căii ferate 
București-Arad, Tronsonul Geoagiu-Simeria-Zam, județul Hunedoara” în următoarele 
condiții:  

                     
- obținerea următoarelor avize: 

 
- SC APA PROD SA Deva 
- SC ELECTROCENTRALE Deva SA 
- CNADN din România-Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara 
- SC ENEL ELECTRICA BANAT SA-UTR Deva 
- Direcția Apelor Tg. Mureș-Tg. Mureș 
- SC ROMTELECOM SA-Centrul de Telecomunicații Hunedoara 
- Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare RA-Unitatea de Administrare 

Hunedoara 
- Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara 
- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara  
- Consiliul Local al Municipiului Deva, Consiliul Local al Comunei Turdaș, Consiliul  



Local al Municipiului Orăștie, Consiliul Local al Orașului Geoagiu, Consiliul Local al Comunei 
Vețel, Consiliul Local al Comunei Gurasada, Consiliul Local al Comunei Zam 

- Agenția Regională pentru Protecția Mediului Timișoara 
- Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului-conform  Anexei nr. 1, cap. A, 

pct. 2 din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul  

 
 Prezentul aviz se va supune aprobării Consiliului Județean Hunedoara, potrivit art. 37 
alin. (5) din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul, precum și în conformitate cu pct. 1 din cap. III al Regulamentului de 
funcționare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanismului aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean nr. 98/2008. 
 
 Documentația „Plan de Amenajarea Teritoriului Zonal”, privind realizarea obiectivului 
de utilitate publică și de importanță națională: “Reabilitarea căii ferate București-Arad, 
Tronsonul Geoagiu-Simeria-Zam, județul Hunedoara”, se va aproba, după introducerea în 
documentație a eventualelor condiții din avizele obținute, de către: 
 

- Consiliul Local al Comunei Zam 
- Consiliul Local al Comunei Burjuc 
- Consiliul Local al Comunei Gurasada 
- Consiliul Local al Comunei Ilia 
- Consiliul Local al Comunei Bănișca 
- Consiliul Local al Comunei Vețel 
- Consiliul Local al Municipiului Deva 
- Consiliul Local al Orașului Simeria 
- Consiliul Local al Comunei Turdaș 
- Consiliul Local al Municipiului Orăștie 
- Consiliul Local al Orașului Geoagiu 
- Consiliul Județean Hunedoara 

potrivit pct. 2 lit A din Anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările 
ulterioare.    

                                                                                                                                                     
La depunerea documentaţiei spre aprobare se va prezenta dovada plăţii tarifului de 

exercitare a dreptului de semnătură la Registrul Urbaniştilor din România, potrivit prevederilor 
art. 47 alin. (3) din Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru 
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Superior al Registrului Urbaniştilor din România nr. 26/2006.  

 
 
 
 
 
         PREŞEDINTE COMISIE                                    SECRETAR COMISIE 
                 Costel Avram                                                     Amelia Conț 
 
 

                                                                    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



      R O M Â N I A                                           ANEXA nr. 2 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                  la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
  COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE                                                                nr. 39/2010 
      A TERITORIULUI ŞI URBANISM 
                Nr. 2113/           2010          
                

AVIZ Nr.   5  din 17 martie 2010 
privind 

PLANUL URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENTUL LOCAL AFERENT 
pentru 

 „Identificarea și delimitarea hazardurilor naturale (cutremure, alunecări de teren și 
inundații) – Hărți de hazard la nivelul județean pentru regiunea 5 (VEST) județele: Arad, 
Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș”. Secțiunea a II-a – “Diagnostic privind condițiile de 
producere și efectele hazardurilor naturale, cutremure, alunecări de teren și inundații la 
nivelul teritorial național și al unităților administrativ-teritoriale component”. Județul 
Hunedoara.  Secțiunea a III-a – “Program de măsuri privind prevenirea și atenuarea 
efectelor hazardurilor naturale, cutremure, alunecări de teren și inundații identificate și 
delimitate la nivelul teritoriului județean”. Județul Hunedoara 
  

 
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită prin Hotărârea nr. 

98/2008 a Consiliului Judeţean Hunedoara, 
 Analizând documentaţia „Identificarea și delimitarea hazardurilor naturale 
(cutremure, alunecări de teren și inundații) – Hărți de hazard la nivelul județean pentru 
regiunea 5 (VEST) județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș”.- Secțiunea a II-a – 
“Diagnostic privind condițiile de producere și efectele hazardurilor naturale, cutremure, 
alunecări de teren și inundații la nivelul teritorial național și al unităților administrativ-
teritoriale component”. Județul Hunedoara. - Secțiunea a III-a – “Program de măsuri 
privind prevenirea și atenuarea efectelor hazardurilor naturale, cutremure, alunecări de 
teren și inundații identificate și delimitate la nivelul teritoriului județean”. Județul 
Hunedoara, elaborată de SC PRIMUL MERIDIAN SRL Slatina, beneficiar Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Turismului,     

Văzând adresa nr. 188/12.03.2010 a SC Primul Meridian SRL Slatina înregistrată la 
Consiliul Județean Hunedoara cu nr. 2113/12.03.2010, Contractul nr. 266/16.10.2006 încheiat 
între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și SC PRIMUL MERIDIAN SRL Slatina, 

 
Avizează favorabil documentaţia „Identificarea și delimitarea hazardurilor naturale 

(cutremure, alunecări de teren și inundații) – Hărți de hazard la nivelul județean pentru 
regiunea 5 (VEST) județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș”. Secțiunea a II-a – 
“Diagnostic privind condițiile de producere și efectele hazardurilor naturale, cutremure, 
alunecări de teren și inundații la nivelul teritorial național și al unităților administrativ-
teritoriale component”. Județul Hunedoara. - Secțiunea a III-a – “Program de măsuri 
privind prevenirea și atenuarea efectelor hazardurilor naturale, cutremure, alunecări de 
teren și inundații identificate și delimitate la nivelul teritoriului județean”. Județul 
Hunedoara, 

 în următoarele condiții:  
- actualizarea datelor 
- completarea cu date privind pilierii de siguranță 
Prezentul aviz se va supune aprobării Consiliului Județean Hunedoara, potrivit art. 37  

alin. (5) din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, pct. 3, cap. III din 
Regulamentul de funcționale al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 98/2008.    

 
 
        PREŞEDINTE COMISIE                           SECRETAR COMISIE 
                 Costel Avram                                            Amelia Conț 



       R O M Â N I A                                           ANEXA nr. 3 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA                                       la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
  COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE                                                                 nr. 39/2010          
      A TERITORIULUI ŞI URBANISM 
                Nr. 2200/           2010          
                

AVIZ Nr.   6  din 17 martie 2010 
privind 

PLANUL URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENTUL LOCAL AFERENT 
pentru 

 „Biserică Ortodoxă” 
 în Municipiul Vulcan, județul Hunedoara  

 
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită prin Hotărârea nr. 

98/2008 a Consiliului Judeţean Hunedoara, 
 Analizând documentaţia fază PUZ și Regulamentul local aferent, Proiect nr. 38/2010, 
elaborată de BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ-arh. Vlad Dumitru Borca, coordonator 
RUR- arh. Eugen V. Ilișiu, beneficiar PAROHIA ORTODOXĂ VULCAN CENTRU VECHI,  

Văzând„ Certificatul de urbanism nr. 27/13140/11.04.2010 emis de Primarul Municipiului 
Vulcan, Planul de amplasament și delimitare a imobilului, vizat de Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Hunedoara-Biroul de Carte Funciară Petroșani nr. 3302/8.03.2010, Avizul 
prealabil de oportunitate al Arhitecului șef al Municipiului Petroșani cu nr. 2/13.140/10.03.2010 
aprobat de Primarul Municipiului Vulcan,    

 
Avizează favorabil documentaţia Plan urbanistic zonal şi Regulamentul local 

aferent pentru „Biserică Ortodoxă” în Municipiul Vulcan, în următoarele condiții:  
 
- obținerea avizelor de amplasament de la administratorii rețelelor urbane de  

alimentare cu energie electrică, telefonie, apă-canal, gaze naturale 
- obținerea avizului Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara 
- prin Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal, se va stabili 

 interdicție temporară de construire pe amplasamentele învecinate  
- se va studia posibilitatea de a se aloca Bisericii Ortodoxe o suprafață mai mare de  

teren, pentru desfășurarea în bune condiții a activității religioase 
 
 Prezentul aviz se va supune aprobării Consiliului Județean Hunedoara, potrivit 
prevederilor art. 37 alin (5) din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, ale pct. 2 b) cap. III din Regulamentul de 
funcționare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism-apobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Hunedoara nr. 98/2008. 
  
 Documentația Plan urbanistic zonal şi Regulamentul local aferent se vor aproba, dupa 
introducerea în documentație a eventualelor condiții din avizele obținute, de către Consiliul 
Local al Municipiului Vulcan, potrivit Anexei nr. 1 cap. B  pct. 10 col. 3 din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
La depunerea documentaţiei spre aprobare se va prezenta dovada plăţii tarifului de 

exercitare a dreptului de semnătură la Registrul Urbaniştilor din România, potrivit prevederilor 
art. 47 alin. (3) din Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru 
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Superior al Registrului Urbaniştilor din România nr. 26/2006.  

 
 
 
         PREŞEDINTE COMISIE                                    SECRETAR COMISIE 
                 Costel Avram                                                     Amelia Conț 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.40/2010 
privind conferirea unui Titlu de  “CONSILIER DE ONOARE”   

 
 
  CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
  Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
   Văzând propunerea formulată în �edin�a Consiliului Jude�ean 
Hunedoara, consemnată în Procesul verbal de �edin�ă din 31 martie 2010; 
  Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 
Hunedoara nr.7/2002 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de 
atribuire a “TITLULUI DE EXCELENŢĂ”, a titlului de “CONSILIER DE ONOARE” 
şi de “AMBASADOR” al judeţului Hunedoara, precum şi a diplomelor şi 
plachetelor omagiale, modificată prin Hotărârile Consiliului Jude�ean 
Hunedoara nr.37/2002  �i  nr.84/2004; 
  În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările �i completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
  Art.1 Se conferă Titlul de “CONSILIER DE ONOARE” domnei Lidia 
Dobrei, consilier jude�ean – ca o recunoa�tere �i apreciere a activită�ii 
deosebite desfă�urată de aceasta în domeniul  medical �i social în jude�ul 
Hunedoara. 
   Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează 
compartimentele şi serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
  Art.3 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
                                                                                                   
     PREŞEDINTE,                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan 
 
 
    
 Deva, la 23 aprilie 2010  
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
  

 
HOTĂRÂREA NR.41/2010 

privind aprobarea proiectului „Modernizarea capacitaţii de producere a energiei termice prin 
valorificarea resursei regenerabile solare pentru producerea apei calde menajere la Spitalul 
Județean de Urgență Deva, judeţul Hunedoara” şi a cheltuielilor legate de acesta din cadrul 

Programului Operational Sectorial –Creşterea competivitătii economice 
 

 
    CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
   Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al compartimentului de resort şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
   Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului “Sprijin financiar acordat 
pentru proiectele de investiţii în valorificarea resurselor regenerabile de energie  pentru producerea 
energiei verzi în cadrul Axei 4 a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice”;  
    In baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară 
a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată prin Legea 
nr. 362/2009, ale Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice nr.2548/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 
    In 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 solicită finanţarea nerambursabilă în vederea realizării proiectului 
„Modernizarea capacitaţii de producere a energiei termice prin valorificarea resursei 
regenerabile solare pentru producerea apei calde menajere la Spitalul Județean de Urgență 
Deva, judeţul Hunedoara”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice, Axa 4, Sprijin financiar acordat pentru proiectele de investiţii în  valorificarea resurselor 
regenerabile de energie  pentru producerea energiei verzi, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
   Art. 2. (1) Se aprobă cofinanţarea locală a proiectului invocat la art. 1, de 2% din 
valoarea costurilor eligibile, în sumă de 39.836, 53 lei şi a costurilor neeligibile ale acestuia, în sumă 
de 193.861 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 propriu al Judeţului Hunedoara.  
   (3) Se aprobă suma de 1.951.989,87 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 nr.2 la prezenta hotărâre.  
   (4) Se aprobă suma de 409046.98 lei reprezentând contravaloarea TVA – ului pentru 
cheltuielile eligibile şi 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 
Consiliului Judeţean Hunedoara până la rambursarea prin bugetul de stat, conform bugetului 
prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.  
   Art.3 Sumele prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre se vor include în bugetul propriu 
al Judeţului Hunedoara pe anii 2010-2011, în situaţia în care proiectul va fi selectat.  
   Art. 4  Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
toate documentele referitoare la proiectul indicat la art. 1 din prezenta, precum şi să desemneze prin 
dispoziţie persoanele din aparatul de specialitate al consiliului judeţean care vor desfăşura 
procedurile de derulare şi de implementare ale proiectului. 

  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 23 aprilie 2010  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                    Anexa nr.1  
la Hotărârea nr.41/2010 a  

Consiliului Judeţean Hunedoara  
 

Titlul proiectului: 
 

Modernizarea capacitaţii de producere a energiei termice prin valorificarea resursei 
regenerabile solare pentru producerea apei calde menajere la Spitalul Jude�ean de 

Urgen�ă Deva, judeţul Hunedoara: 
 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea  resurselor regenerabile de energie 
pentru producerea energiei  verzi, care va contribui la atingerea �intei strategice a Romaniei 
privind producerea energiei termice din surse energetice regenerabile si va reduce dependenţa 
de importurile de resurse de energie primară (în principal combustibili fosili), va  proteja  mediul 
prin reducerea emisiilor poluante. Realizarea acestor obiective este garantată de solu�ia 
tehnică propusă �i anume prin utilizarea energiei solare pentru prepararea apei calde menajere 
(vara) sau pentru preîncălzirea apei reci necesare pentru prepararea apei calde menajere 
(iarna). 
Obiectivul specific constă în modernizarea capacităţii de producere a energiei termice la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Deva  prin valorificarea resursei regenerabile solare pentru producerea 
apei calde menajere îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din judeţul Hunedoara prin 
facilitarea accesibilităţii populaţiei la servicii medicale conform politicilor Uniunii Europene 
specifice acestui domeniu. 
Totodata va contribui la îmbunătăţirea actului medical şi creşterea condiţiilor pentru 
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. 
 
Justificarea necesităţii implementării proiectului 
Amplasamentul pe care este construit Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, este situat în zona 
centrală a municipiului Deva. Această construcţie s-a dat în folosinţă în anul 1984.Numărul 
anual de pacienţi este de aproximativ 115.584 persoane. 
Necesitatea implementării acestui proiect rezidă din nevoia stringentă de reducere a emisiilor 
poluante �i reducerea dependen�ei de importurile de resurse de energie primară. 
În prezent energia termică primară pentru prepararea apei calde menajere este produsă  la CET 
Mintia, unde se foloseşte combustibil solid si gaz metan. 
În acest context producerea apei calde menajere este dependenţa de furnizarea agentului 
termic primar de catre CET Mintia. Prin proiect se urmăreşte înlăturarea acestei dependenţe 
precum si crearea unui sistem mai eficient tehnico-economic, precum şi reducerea   costurilor 
de întreţinere si exploatare. 
Astfel pacienţii, precum si personalul de deservire si auxiliar vor beneficia continuu de apa caldă 
menajeră, fără a fi restricţionaţi de programul CET Mintia. 
Prin implementarea proiectului se va atinge şi obiectivul proiectului privind îmbunătăţirea actului 
medical. 
Valoarea adăugată rezidă din creşterea nivelului de trai, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă �i 
ocrotirea demnităţii umane, dezvoltarea unor servicii publice sau comunitare de calitate �i 
protec�ia mediului. 
 



 
 
 

       
               Anexa nr.2  

                                                                                                           la Hotărârea nr.41/2010  
a Consiliului Judeţean Hunedoara  

   
 
BUGETUL PROIECTULUI  
Modernizarea capacitaţii de producere a energiei termice prin valorificarea resursei regenerabile solare pentru producerea 
apei calde menajere la Spitalul Jude�ean de Urgen�ă Deva, judeţul Hunedoara: 
 

Finanţarea nerambursabilă Contribuţia proprie 

Nr. 
crt. Denumirea cheltuielii* Valoarea 

totală a 
cheltuielii cu 

TVA (lei) 

Valoarea 
totală 

eligibilă a 
cheltuielii 

(lei) 

Prevederile legale 
*** 

Procent
ul (%) ** 

Valoarea 
finanţării 

nerambursa
bile [lei] 

la 
valoarea 
eligibilă a 
cheltuielii 

(lei) 

Cheltuieli 
conexe şi 
neeligibile 

(lei)**** 

0 1 2 = 3+8 3= 6+7 4 5 6 7 8 
HG 759/2007, cu 

modificările şi 
completările 

ulterioare, art. 9, alin. 
(1); 

  
5 Cheltuieli pentru  proiectare 

şi asistenţă tehnică 230.961,15 194.085,00 

OMEF 2228/2008, art. 
3; 

98,00% 190.203,30 3.881,70 36.876,15 

  a) Studii de teren 0,00 0,00 0 98,00% 0,00 0,00 0,00 

  b) Obţinerea avizelor, 
acordurilor şi autorizaţiilor 29.750,00 25.000,00   98,00% 24.500,00 500,00 4.750,00 

  c) Proiectare şi inginerie 171.870,51 144.429,00   98,00% 141.540,42 2.888,58 27.441,51 

  d) Organizarea procedurilor de 
achiziţie 0,00 0,00   98,00% 0,00 0,00 0,00 

  e) Consultanţă 0,00 0,00   98,00% 0,00 0,00 0,00 



  
f) Asistenţă tehnică pe 
perioada de execuţie a 
lucrărilor 

29.340,64 24.656,00   98,00% 24.162,88 493,12 4.684,64 

6 Cheltuieli pentru investiţia 
de bază 2.075.817,44 1.744.384,40   98,00% 1.709.496,71 34.887,69 331.433,04 

  
a) pentru construcţii şi instalaţii 
legate de construcţii, pe 
obiecte de construcţie 

108.820,74 91.446,00   98,00% 89.617,08 1.828,92 17.374,74 

  

b) pentru montajul utilajelor 
tehnologice şi al utilajelor 
incluse în instalaţiile 
funcţionale, inclusiv reţelele 
aferente necesare funcţionării 
acestora, desfăşurate pe 
obiecte de construcţie 

122.319,39 102.789,40   98,00% 100.733,61 2.055,79 19.529,99 

  
c) pentru utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale cu 
montaj desfăşurate pe obiecte 
de construcţie 

1.844.677,31 1.550.149,00   98,00% 1.519.146,02 31.002,98 294.528,31 

  

d) pentru achiziţionarea 
utilajelor şi echipamentelor 
care nu necesită montaj, 
precum şi a echipamentelor de 
transport tehnologic, 
desfăşurate pe obiecte de 
construcţie 

0,00 0,00   98,00% 0,00 0,00 0,00 

  
e) pentru achiziţia de bunuri 
din categoria mijloacelor fixe 
desfăşurate pe obiecte de 
construcţie 

0,00 0,00   98,00% 0,00 0,00 0,00 



  f) cheltuieli pentru achiziţia de 
active necorporale 0,00 0,00   98,00% 0,00 0,00 0,00 

7 Organizare de şantier 4.587,45 3.855,00 OMEF 2228/2008, 
art. 3; 98,00% 3.777,90 77,10 732,45 

8 Cheltuieli pentru plata 
cotelor legale 1.856,00 1.856,00   98,00% 1.818,88 37,12   

9 Cheltuieli pentru probe 
tehnologice şi teste  20.403,74 17.146,00 OMEF 2228/2008, 

Anexa 1, art. 9; 98,00% 16.803,08 342,92 3.257,74 

10 Cheltuieli pentru informare şi 
publicitate   2.975,00 2.500,00 OMEF 2228/2008, 

Anexa 1, art. 10; 98,00% 2.450,00 50,00 475,00 

11 Cheltuieli pentru auditul 
proiectului   9.520,00 8.000,00 OMEF 2228/2008, 

Anexa 1, art. 11; 98,00% 7.840,00 160,00 1.520,00 

HG 759/2007, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, art. 9; 

  

12 Cheltuieli aferente 
managementului de proiect 23.800,00 20.000,00 

OMEF 2228/2008, 
art. 3; 

Sunt 
eligibile 
până la 
2% din 
totalul 

cheltuielil
or 

eligibile 
ale 

proiectulu
i şi se 

determin
ă sub 
forma 

costurilor 
directe 

19.600,00 400,00 3.800,00 

  Alte cheltuieli neeligibile 
(diverse și neprevăzute) – 193.861,00 0,00   0 0,00   193.861 

  



total 
 

  TOTAL 2.563.781,78 1.991.826,40     1.951.989,87 39.836,53 571.955,38 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI, CONFORM TABELULUI: 
NR. 

CRT. 
SURSE DE FINANŢARE VALOARE 

(lei) 
VALOAREA TOTALĂ A 
PROIECTULUI (inclusiv TVA) 

I 

(I=II+III) 
2.563.781,78 

II VALOAREA CHELTUIELILOR 
NEELIGIBILE 571.955,38 

III VALOAREA CHELTUIELILOR 
ELIGIBILE 1.991.826,40 
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ 
SOLICITATĂ* (total, compus 
din: 

2.330.084,25 

�      asistenţa financiară 
nerambursabilă aferentă 
cheltuielilor eligibile** 1.951.989,87 1 

�      TVA aferentă 
cheltuielilor eligibile care se 
rambursează de către AM)** 378.094,38 

CONTRIBUŢIA 
SOLICITANTULUI 
(2.=I-1.) 2 

(2.=2.1+2.2+2.3) 

233.697,53 

2.1 Contribuţia în numerar 233.697,53  
2.2 Contribuţia în natură 0  

2.3 
Contribuţia prin împrumut 

0  

3 

Venituri  nete în cazul 
proiectelor generatoare de 
venit*** 0 

 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.42/2010 
privind aprobarea raportului asupra situaţiei gestionării 

bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la                        
31 decembrie 2009 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere Raportul asupra situaţiei gestionării 
bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2009, 
nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
 In conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) din Legea 
contabilităţii nr.82/1991, republicată, coroborate cu cele ale 
art.122 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 In temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.unic: Se aprobă Raportul asupra situaţiei gestionării 
bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2009, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 

     
PREŞEDINTE,   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

      Mircea Ioan Moloţ    Dana Dan 
 

 
 
Deva, la 23 aprilie 2010 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA        ANEXĂ 
CONSILIUL JUDEŢEAN   la Hotărârea nr. 42/2010 
      a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

RAPORT 
asupra situaţiei gestionării bunurilor  

Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2009 
 
 

 În baza prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale Legii contabilităţii nr.82/1991 
republicată, bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale 
sunt supuse inventarierii anuale, consiliilor judeţene şi locale 
prezentându-li-se anual un raport asupra situaţiei gestionării 
bunurilor. 
 Pe baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Hunedoara nr.319/2009 privind efectuarea inventarierii anuale a 
bunurilor din patrimoniul Consiliului Judeţean Hunedoara, au 
fost inventariate toate gestiunile. 
 În soldurile din evidenţa contabilă situaţia patrimoniului 
Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2009, 
comparativ cu situaţia de la 31 decembrie 2008 se prezintă 
după cum urmează: 
           - lei - 

- Sold la 31.12.2008          290764455,98 
- Intrări în perioada 01.01 - 31.12. 09             77585801,80 
- Ieşiri în perioada 01.01.-31.12.09         43287882,66 
- Sold la 31.12.2009          325062375,12 
Din punct de vedere al  regimului juridic al bunurilor aflate 

în patrimoniul Consiliului Judeţean Hunedoara, situaţia se 
prezintă după cum urmează: 

 
1. Bunuri din domeniul privat al Consiliului Judeţean 

Hunedoara: 
 
 



Tabel nr. 1 
-  lei  - 

Nr. 
crt. 

Denumirea Sold la 
31.12.2008 

Intrări Ieşiri Sold la 
31.12.2009 

 TOTAL, 
din care: 

13109034.13 4478293.83 3203632.85 14383695.11

1. Mijloace fixe din 
acestea: 

11968553.06 2549463.93 1146017.13 13371999.86

1.1 Echip.tehnologice 6188343.55 747852.20 615077.26 6321118.49
1.2 Mobilier şi birotică 5045158.52 1759876.04 524065.59 6279968.97
1.3 Imobilizări 

necorporale 
735050.99 41735.69 6874.28 769912.40

2. Obiecte de inv. 931376.63 113027.56 212385.69 832018.50
3. Materiale 158522.24 1606217.34 1633403.03 131336.55
4.  Alte valori 50582.20 209585.00 211827.00 48340.20

 
 Mişcările intervenite în cursul anului 2009 privind intrările şi 
ieşirile de bunuri redate în tabelul nr. 1 sunt astfel: 
 
 1.1. Au intrat în patrimoniu prin achiziţie bunuri în valoare 
de 4478293.83 lei, din care: 
 - Mijloace fixe în valoare de   2549463.93 lei 
 - Obiecte de inventar în valoare de  113027.56 lei 
 - Materiale în valoare de           1606217.34 lei 
 - Alte valori (timbre, bonuri valorice)  

   în valoare de       209585.00 lei 
 

 1.2. Au ieşit din patrimoniu prin casare şi consum bunuri în 
valoare de 3203632.85, din care: 
 - Mijloace fixe în valoare de   1146017.13 lei 
 - Obiecte de inventar în valoare de    212385.69 lei 
 - Materiale în valoare de           1633403.03 lei 
 - Alte valori (timbre, bonuri valorice)  

   în valoare de       211827.00 lei 
 Situaţia bunurilor din  domeniul privat al Consiliului 
Judeţean Hunedoara, repartizate pe gestiuni şi locuri de 
folosinţă se prezintă în anexa nr. 1 la prezentul raport. 
 
 

2. Bunuri din domeniul public de interes judeţean 
Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul public al 

Judeţului Hunedoara prezentate în anexa nr. 2 la Hotărârea 



Guvernului României nr.1352/2001 şi contabilizate de Consiliul 
Judeţean Hunedoara la 31.12.2009 se prezintă astfel: 
 
          Tabel nr. 2 
             - lei - 
Nr. 
crt.  

Denumirea Sold la 
31.12.2008 

Intrări Ieşiri Sold la 
31.12.2009 

0 1 2 3 4 5=2+3+4 
 TOTAL din care: 277482971.66 54821797,24 21626088,89 310678680,01

1 Mijloace fixe 276625348.60 54821797,24 21626088,89 309821056,95
1.1 Cladiri 274664198.86 34607256,61 21399510.19 287871945,28
1.2 Utilaje,aparat.mobilier 1961149.74 - 226578.70 1734571.04
1.3 Drumuri Judetene - 20214540.63 - 20214540.63

2 Terenuri 857623.06 -  857623.06
  

Modificările valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul 
public al judeţului Hunedoara, la 31.12.2009 faţă de 31.12.2008 
sunt următoarele: 

- mijloace fixe în valoare de 29.921.407,65 lei prin 
preluarea Teatrului Judetean Hunedoara conform Hotărârii 
nr.6/2009  a Consiliului Judeţean Hunedoara; 

- înregistrare în contabilitatea Consiliului Judeţean 
Hunedoara a  lucrărilor de îmbunătăţire şi modernizăre la 
clădirile aflate în patrimoniu public al Consiliului Judeţean 
Hunedoara în sumă de 4.685.848,96 lei conform proceselor 
verbale de recepţie finală; 

-înregistrare în contabilitatea Consiliului Judetean 
Hunedoara a valorii modernizărilor drumurilor judeţene în sumă 
de 20.214.540,63 lei ; 
 - transmiterea unor bunuri din domeniul public al Judeţului 
Hunedoara în domeniul public al municipiului Petroşani conform 
Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.18/2009 în valoare 
de 1.660.026,63 lei; 
 - transmiterea unor bunuri din domeniul public al Judeţului  
Hunedoara în domeniul public al oraşului  Petrila conform 
Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.18/2009 în valoare 
de 1.240.879,94 lei; 
 - transmiterea unor bunuri din domeniul public al Judeţului 
Hunedoara în domeniul public al municipiului  Vulcan conform 
Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.18/2009 în valoare 
de 983.576,75 lei; 



 - transmiterea unor bunuri din domeniul public al Judeţului  
Hunedoara în domeniul public al oraşului Aninoasa  conform 
Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.18/2009 în valoare 
de 218.234,09 lei; 
 -trecerea din domeniul public al Judeţului Hunedoara în 
domeniul privat al Judeţului Hunedoara conform Hotărârii 
Consiliului Judeţean Hunedoara nr.17/2009 a mijloacelor fixe 
aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva în 
vederea casării în valoare de 248.462,06 lei; 
 -trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
Judeţului  Hunedoara conform Hotărârii Consiliului Judeţean 
Hunedoara nr.69/2009 a mijloacelor fixe aflate în administrarea 
operatorului de apă APASERV  Valea Jiului în vederea casării 
în valoare de 410.160,65 lei; 
  - transmiterea unor bunuri din domeniul public al Judeţului 
Hunedoara în domeniul public al municipiului  Uricani conform 
Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.104/2009 în valoare 
de 4.409.065,95 lei; 
 - transmiterea unor bunuri din domeniul public al Judeţului 
Hunedoara în domeniul public al oraşului Lupeni  conform 
Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.104/2009  în 
valoare de 12.455.682,80 lei; 
 Centralizatorul privind situaţia bunurilor din domeniul public 
de interes judeţean, repartizată pe gestiuni se prezintă în 
anexele  nr.2 şi nr.3 la prezentul raport.  

În urma definitivării operaţiunilor de inventariere anuală a 
bunurilor din patrimoniul Consiliului Judeţean Hunedoara, nu s-
au constatat diferenţe în plus sau în minus, aşa cum rezultă din 
procesul verbal privind încheierea inventarierii. 

Totodată, este de reţinut faptul că în perioada la care se 
referă Raportul, bunurile au fost administrate în concordanţă cu 
normele privind depozitarea, manipularea, paza şi securitatea 
acestora de către personalul cu atribuţii de gestionar. 

Pe aceste considerente, supunem aprobării Consiliului 
Judeţean Hunedoara prezentul raport. 
 

PREŞEDINTE , 
Mircea Ioan Moloţ 

 



 
          Anexa nr. 1 
            la Raport 
 
 
 

BUNURILE  
din domeniul privat al Consiliului Judeţean Hunedoara 

repartizate pe gestiuni şi locuri de folosinţă 
 
 
 

                           - lei - 
Nr. 
crt. 

GESTIUNEA, LOCUL DE FOLOSINŢĂ VALOARE 
31.12.2009 

 GESTIUNILE CONSILIULUI JUDEŢEAN - TOTAL 16670361.76
A. CONSILIUL JUDEŢEAN 15827757.62
1. Mijloace fixe şi obiecte de inventar în folosinţă, 

din care: 
15624220.68

 a. Mijloace fixe 14865381.28
          - construcţii, instalaţii tehnice, mijloace de transport, 

           mobilier 
14103596.13

          - imobilizări necorporale 761785.15
 b. Obiecte de inventar în folosinţă 758839.40
2. Obiecte de inventar şi materiale în magazie, 

din care: 
167436.74

 a. Obiecte de inventar -
 b. Materiale 131336.54
3. Casa, alte valori 29700
4. Timbre 6400.20
  
B. INSPECTORATUL  PENTRU SITUATII DE URGENTA-

Serviciul Protectie Civila  
686039.97

 a. Mijloace fixe 646351.42
 b. Obiecte de inventar: 28438.55
         - în magazie -
         - în  folosinţă 28438.55
 c. Materiale -
 d. Alte valori (bonuri valorice, timbre) 11250
  
C. CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN, 

din care: 
156564.17

 a. Mijloace fixe 110833.62
 b. Obiecte de inventar 44740.55
                - în magazie -
                - în folosinţă 44740.55
 c. Materiale -
 d. Alte valori (bonuri valorice, timbre) 990

 
 
 



         Anexa nr.2 
          la Raport 
 
 
 
 
 

CENTRALIZATOR 
privind bunurile din domeniul public al judeţului Hunedoara 

în evidenţa contabilă a Consiliului Judeţean Hunedoara, 
repartizate pe gestiuni şi locuri de folosinţă 

 
 

            - lei- 
Nr. 
crt. 

SPECIFICATIE Valoare de inventar la 
31.12.2009 

 TOTAL , din care: 277482971,66
1. Cladiri administrative judetene (palat administrativ, 

protectie civila si alte cladiri judetene) 
13571895.04

2. Cladiri Spitalul Judetean Deva 66403503.91
3. Cladiri Spitalul de Pneumoftiziologie Geoagiu 15909209.10
4. Cladiri Spitalul de Pneumoftiziologie Brad 6461449,37
5. Cladiri Centru de Îngrijire si Asistenţă Paclisa 8157837,27
6. Cladiri Ambulanta Judeteana Deva 633454,00
7. Sistemul de alimentare cu apa si canalizare din Valea 

Jiului administrat de SC  APASERV Petrosani 
81869824.60

8. Sistemul de alimentare cu apa a localitatilor situate pe 
Valea Muresului (Statiile St.Orlea,Batiz + magistrala de 
aductiune) concesionat  - SC APAPROD SA Deva 

40538539.62

9. Imobil sediu Directia Generală de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Hunedoara (parte din cladirea 
Raiffeisen Bank) 

880053,84

10. Sistemul de alimentare cu gaze naturale a localitatilor 
situate in Valea Jiului (etapa I+II,SRM Aninoasa,SRM 
Lupeni,SRM Petrosani,SRM Vulcan,SRM 
Aeroport,SRM Carpati)  

5672319,28

11. Cladire Sediu Teatrul Dramatic I.D.Sirbu Petrosani 8556177,08
12. Serviciul de Telecomunicatii Speciale Vata 62558,55
13. Centrul de Transfuzii 858126,00
14. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Petrila 1095439,19
15. Jandarmeria Petroşani, str. T.Vladimirescu, nr.16, 

fosta Jandarmerie 
2550966,03

16 Scoala Speciala Paclisa 4434458,98
17 Centrul de  Ingrijire şi Asistenţă Geoagiu 70071,26
18 Centrul Militar Zonal 86694.50
19 Teatrul Judetean Hunedoara 29921407.65
20 Drumuri Judetene 20214540.63
21 Terenuri 857623,06
 
 
                                                1                                                         



          Anexa nr.3 
                   la Raport 
 
 
 
 
 

CENTRALIZATOR 
 
 

privind bunurile aparţinând domeniului public al judeţului Hunedoara 
evidenţiate extracontabil 

 
 

                  - lei - 
Nr. 
crt. 

SPECIFICAŢIE Valoare de 
inventar 

 TOTAL, din care: 
 18.213.608,75

1. Terenuri şi clădiri în administrarea Muzeului 
Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara 
 

4.614.416,15

2. Terenuri şi clădiri aflate în administrarea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara 12.497.585,64

3. Bunuri mobile (carte, colecţii şi alte obiecte de 
patrimoniu)  TOTAL: 
din care 1.101.606,96

 Gestionate de Biblioteca Judeţeană Ovid 
Densuşeanu Hunedoara 995.247,57

 Gestionate de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane Hunedoara 

106.359,39

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.43/2010 
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2010 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 În baza Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara privind aprobarea Programului 
de activități în domeniul promovării potențialului turistic al Județului Hunedoara, pentru 
anul 2010; 
 Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii 
nr.959/2009, pentru aprobarea “Instrucțiunilor pentru efectuarea înregistrării circulației 
rutiere pe drumurile publice”; 
 In conformitate cu prevederile art.36 și art.41 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Art.1 - Se aprobă utilizarea sumei de 822,17 mii lei din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2010 pentru finanțarea 
unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, conform anexelor nr.1-
2/5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 23 aprilie 2010 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.44/2010 
privind modificarea Hotărârii nr. 29/2006 a 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; 
 Văzând propunerea formulată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara, transmisă prin adresa nr. 9485/15.04.2010;  
 În baza prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 din 
Ordonanţa Guvernului României  nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată prin Legea nr. 239/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (1) şi (2) din Hotărârea 
Guvernului României nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 
funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 
 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 dispoziţiilor art. 97 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

    Art. 1. Se modifică componenţa nominală a Comisiei de evaluare a persoanelor 
cu handicap pentru adulţi a judeţului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Hunedoara nr. 29/2006, cu modificările și completările ulterioare,  în sensul că domnul doctor 
Stănescu Romeo se înlocuieşte cu doamna doctor Gros Gabriela în calitate de preşedinte al 
comisiei, iar doamna Iacob Alina-Daniela se înlocuieşte cu doamna Lazăr Ionela- 
Lăcrămioara, în calitate de asistent social. 
    Art. 2. Cu data prezentei, Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Hunedoara nr. 29/2006 privind înfiinţarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap 
pentru adulţi se modifică corespunzător. 
  Art.3. Denumirea ”Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi 
a judeţului Hunedoara” se înlocuiește, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea ”Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului Hunedoara”. 



    Art. 4. Prezenta se comunică prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara la: 

- Instituția Prefectului - Județul Hunedoara; 
- Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  
- Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a 

județului Hunedoara. 
 
 
 
             
 PREŞEDINTE SECRETAR AL JUDEŢULUI 
 Mircea Ioan Moloţ Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 aprilie 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.45/2010 
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere în centrele de îngrijire și 

asistență pentru persoanele cu handicap, pe anul 2010 
 
 
  CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
  Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
  Văzând adresa nr.8809/2010 a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara; 
  In conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr. 448/2006 privind protecția 
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 33 și art.53 din  Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.268/2007 și modificate și 
completate prin Hotărârea Guvernului României nr.89/2010, ale Hotărârii Guvernului 
României nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, 
precum și ale Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap 
nr.467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere în centrele rezidentiale 
pentru persoane cu handicap, precum și a nivelului contribuției lunare de întreținere 
datorate de adulții cu handicap asistați în centre sau de susținătorii acestora; 
  In baza art.91 alin.5 lit.a pct.2 din Legea administrației 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 Ă R Ă Ş T E : 
  Art.1 Se stabilește costul mediu lunar de întreținere în centrele de îngrijire și 
asistență pentru persoanele cu handicap, pe anul 2010, în valoare de 1930,33  lei. 
  Art.2  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Hunedoara și va fi comunicată 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 23 aprilie  2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL   HUNEDOARA 
CONSILIUL   JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.46/2010 
privind aprobarea  Planului de Investiţii pe Termen Lung  

aferent  proiectului  "Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul 
Hunedoara" 

 
 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Avînd în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală  şi avizul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 

În baza Ghidului solicitantului pentru proiectele finanţate prin Axa Prioritară 2 - POS 
Mediu “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor 
istorice contaminate”; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 110/2009 
privind asocierea Judeţului Hunedoara cu unele unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul 
Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem 
Integrat de Gestionare a Deşeurilor - Judeţul Hunedoara”; 
  In conformitate cu prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale 
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.470/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Planului 
Judeţean de  Gestionare al Deşeurilor pentru Judeţul Hunedoara, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 97/2008; 

 In conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 7 alin. (1) din Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulteriaore; 

In baza prevederilor art. 91 alin. (3) lit. “d” şi alin. (5) lit. a pct.13 din  Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

In temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 
      H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E   : 
 
 Art. 1.(1)– Aprobă  Planul de Investiţii pe Termen Lung aferent Proiectului "Sistem 
Integrat de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Hunedoara", potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2)- Proiectul se află în faza de pregătire  în vederea finan�ării prin  Programul 
Operaţional Sectorial POS Mediu” - Axa Prioritara 2 -“Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul 
major de interventie -“Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si 
extinderea infrastructurii de management al de�eurilor”. 

Art. 2.– Stabile�te amplasamentul pentru construcţia depozitelor  conforme de 
deşeuri ce se vor realiza în Judetul Hunedoara prin proiectul  "Sistem Integrat de 
Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Hunedoara", după cum urmează: 

a) în zona de sud a judeţului Hunedoara:  în extravilanul oraşului Petrila; 
b) în zona centru-nord a judeţului Hunedoara:  în oraşul Călan, pe amplasamentul 

fostului combinat siderurgic Călan şi/sau în vecinătatea acestuia. 



 Art. 3.(1)– Aprobă iniţierea procedurilor pentru achiziţionarea terenului necesar 
construirii depozitului conform de deşeuri la Călan. 
 (2)- Imputerniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să ia măsuri 
pentru identificarea terenului necesar construirii depozitului de deşeuri de la Călan, 
întocmirea documentaţiei topografice/cadastrale  şi de contractare a serviciului de 
evaluare a terenului care va face obiectul achiziţionării. 
 (3)- Evaluarea terenului se va face pe baza unui raport de evaluare întocmit de un 
evaluator autorizat, iar raportul de evaluare va fi supus aprobării Consiliului Judeţean 
Hunedoara, înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului. 

Art. 4.– 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 23 aprilie 2010  



 
 
 
 

ANEXA 
la  Hotărârea nr.46 /2010 

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 
 
 
 

Planul de Investiţii pe Termen Lung  
aferent  proiectului  

 "Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Hunedoara" 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.48/2010 
privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managerilor unor instituţii publice 
de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara,  pentru activitatea desfăşurată 

în anul 2009
 

 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; 
        Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.15/2010 privind evaluarea 
anuală a managementului  pentru unele instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului 
Județean Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.1, art. 37 alin.1, art. 41 alin.1 şi art. 42 alin.4  din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/2009;  
         În temeiul dispozițiilor art. 97 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE:

         Art.1. Se aprobă rezultatul final privind evaluarea anuală a directorului – manager la Teatrul 
Dramatic I.D.Sîrbu Petroșani, domnișoara Bolcă Nicoleta, pentru activitatea desfăşurată în anul 
2009, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă rezultatul final privind evaluarea anuală a directorului – manager la Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, doamna Deac 
Mariana, pentru activitatea desfăşurată în anul 2009, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă rezultatul final privind evaluarea anuală a directorului – manager la Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane Hunedoara-Deva, domnul Morar Nicolae Marcel, pentru activitatea 
desfăşurată în anul 2009, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. 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 23 aprilie 2010 



          ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA NR.49/2010      
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a  

Riscurilor al Judeţului Hunedoara 
 
  Consiliul Judeţean Hunedoara; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate  ale  consiliului judeţean; 
 Văzând prevederile Hotărârii Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al 
Judeţului Hunedoara nr.1/2010 privind avizarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor al judeţului Hunedoara, transmisă prin adresa nr.3533/2010 a Instituţiei 
Prefectului-Judeţul Hunedoara; 
  În baza prevederilor art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză 
şi acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor 
nr.132/2007; 
  În conformitate cu prevederile art.91 alin.5 lit.a pct.8 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1 Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Judeţului 
Hunedoara, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2 Cu data prezentei Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.125/2007 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al 
Judeţului Hunedoara şi nr.79/2009 privind actualizarea Planului de Analiză şi 
Acoperire a Riscurilor al Judeţului Hunedoara, se abrogă. 
 Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Hunedoara, Secretariatului tehnic permanent al Comitetului pentru situaţii de 
urgenţă al judeţului Hunedoara, precum şi celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
                                       
                                                                                         
        PREŞEDINTE,                                 SECRETAR  AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                            Dana Dan 
 
 
Deva, la 23 aprilie 2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.50/2010 

privind aprobarea Programului de activităţi în domeniul promovării 
potenţialului turistic al Judeţului Hunedoara, pentru anul 2010 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 

 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate comun al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judetean; 
  Tinând cont de Strategia de Dezvoltare Turistică a Judeţului Hunedoara, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judetean Hunedoara nr.122/2008; 
 În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.b si lit.f şi ale alin.3 lit.d 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 Programul de activităţi în domeniul promovării potenţialului 
turistic al Judeţului Hunedoara, pentru anul 2010, conform anexei care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Cheltuielile aferente realizării programului menţionat la art.1 din 
prezenta vor fi suportate din bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2010, 
Capitolul 87.02 – alte acţiuni economice; subcapitol: turism; titlul II: bunuri şi servicii; 
articolul: 20.30 – alte cheltuieli; aliniat 20.30.01 – reclamă şi publicitate. 
 Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de resort şi 
va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.                          
                                                                                                   
            PREŞEDINTE,                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
         Mircea Ioan Moloţ                                                  Dana Dan 
   
 
 
Deva, la 23 aprilie 2010 



 
 

                                                                    ANEXA 
                                                                     la Hotărârea nr.50/2010 

                                                                     a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

PROGRAMUL 
activitătilor în domeniul promovarii potenţialului turistic al Judeţului 

Hunedoara, pentru anul 2010 
 
 

NR. 
Crt. 

Programul, actiunea, activitatea Perioada de realizare Buget 
-lei- 

 
 
 

1. 
 
 

CONSTRUCTIA BAZEI DE DATE privind 
potentialul turistic al judetului 

Hunedoara cuprinde: 
– obiective turistice 
– traditii 
–  calendarul evenimentelor de 
interes turistic 
–  structuri de primire turistica 

 
 
 

ANUL  2010 

 
 
 

12.000,00 lei 

 
2. 
 
 

 Participarea Consiliului Judetean 
Hunedoara la TARGUL DE TURISM 
BUCURESTI, in vederea promovarii 

potentialului turistic al judetului 
Hunedoara 

 
 

25 - 29 MARTIE 2010 

 
 

61.128,00 lei 

3. 
 

 PROGRAMUL „DISCOVERY 
HUNEDOARA” 

MAI – DECEMBRIE 2010 61.400,00 lei 

 
4. 

 

Participarea Consiliului Judetean 
Hunedoara la evenimentul„ZIUA 

PORTILOR DESCHISE” BRUXELLES 

 
01.05.10 

 
25.380,00 lei 

 
 

5. 

FESTIVALUL FILMULUI  „DRACULA 
NIGHTS AT CORVINILOR CASTLE” (IN 

PARTENERIAT CU ASOCIATIA 
CULTURALA DEV ART SI CASTELUL 

CORVINILOR) 

 
 

5-11 IULIE 2010 

 
 

19.750 lei 

6. 
 

FESTIVALUL  VIRŞLILOR 01.09.10 40.050,00 lei 

7. 
 

FESTIVALUL FILMULUI TURISTIC SEPTEMBRIE 2010 16.250,00 lei 

 
8. 

 

BURSA DE TURISM HUNEDOARA – 
NATURA, CULTURA, AVENTURA 

 
24-26 SEPTEMBRIE 2010 

 
60.250,00 lei 

9. 
 

TARGUL DE TURISM  BUCURESTI 21-24 OCTOMBRIE 2010 62.680,00 lei 

 
TOTAL  CHELTUIELI  ESTIMATE 

 
358.888 LEI 

 



 
 
 
                                                                                                              Anexa nr.1 
                                                                                                              la Program 

 
 
 

 
 
 
 

 
F I S A 

DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACTUNII/ACTIVITĂTII 
CONSTRUCTIA BAZEI DE DATE CU OFERTA TURISTICA A JUDETULUI HUNEDOARA 

 
 

Pentru promovarea proiectelor prevazute de „Strategia de Dezvoltare Turistica a judetului 
Hunedoara”, se va construi o baza de date privind potentialul turistic al Judetului Hunedoara, care 
va contine toti operatorii de turism din judetul Hunedoara si cuprinde : obiective turistice, traditii, 
calendarul evenimentelor de interes turistic, structuri de primire turistica . 
 
 
Cheltuieli suportate de Consiliul Judetean Hunedoara: 

Tipul cheltuielii Descriere Suma 
Cheltuieli culegere de date 5 operatori x 20 zile/luna x 1 

luni x 50 lei/zi = 10.000 lei 
5.000,00 lei 

Cheltuieli prelucrare date 5 operatori x 10 zile x 50 lei/zi 
= 2.500 lei 

2.500,00 lei 

Cheltuieli suport 200 CD-uri x 10 lei/CD = 
2.000 lei 

2.000,00 lei 

Revista lunara „TURISM – 
HUNEDOARA. Natura, 

Cultura si Aventura” 

Numar de exemplare 
250 exemplare x 10 

lei/exemplar=2.500 lei 

2.500,00 lei 

TOTAL 5.000+2.500+2.000+2.500= 12.000,00 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                               
                                                                                                              Anexa nr.2 
                                                                                                              la Program 
 
 
 
 
 

F I S A   
DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACTUNII/ACTIVITĂTII 
TARGUL DE TURISM AL ROMANIEI – 25-28 MARTIE 2010 

 
 Se va inchiria un stand in cadrul „Targului de Turism al Romaniei” care va fi amenajat si pus 
la dispozitia Consiliului Judetean  Hunedoara, in vederea promovarii turistice a  Judetului. 
 
 
Cheltuieli suportate de Consiliul Judetean Hunedoara: 
Tipul cheltuielii Descriere Suma 

 
Taxa de inscriere si 

inchiriere stand 
Taxa de inscriere = 200 lei 

Inchiriere stand: 
23mp x 236 lei/mp = 5.428 lei 

 
5.428 ,00lei

Cheltuieli amenajare 
stand 

Prestari servicii de amenajare si prezentare stand 
10 persoane x 100 lei/zi x 6 zile = 6.000 lei 

 
6.000,00lei 
 

 
Cheltuieli de 

promovare stand 
Prestari servicii pentru promovarea standului din cadrul 

Targului de Turism al Romaniei 
14 persoane x 200 lei/zi x 3 ore/zi x2 zile= 8.400 lei 

 
8.400,00 lei

Revista „Hunedoara 
- Turism.Natura si 

cultura” 

Revista nr.1: 
1.500 exemplare x 10 lei/exemplar = 15.000 lei 

Revista nr.2: 
1.500 exemplare x  10 lei/exemplar = 15.000 lei 

 

 
 

30.000,00 
lei 

Catui dacice 1.000 catui x 3 lei/catuie = 3.000 lei 3.000,00 lei

Prestari servicii 
amenajare si 

prezentare stand 

Roll-up-uri judetul Hunedoara: 
10 bucati x 430 lei/bucata= 4.300 lei 

Postere suplimentare 
20 bucatix200 lei/bucata=4.000lei 

 
8.300,00 lei

TOTAL 5.428 + 6.000 + 8.400 + 30.000 + 3.000 + 4.300 + 4.000 
= 

61.128,00 
lei 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                              Anexa nr.3 
                                                                                                              la Program 

 
 
 
 

 
F I S A   

DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACTUNII/ACTIVITĂTII 
PROGRAMUL DISCOVERY HUNEDOARA MAI – DECEMBRIE 2010 

 
 Programul „Discovery Hunedoara” se adreseaza elevilor din invatamantul primar si 
gimnazial din judetul Hunedoarasi are ca scop principal educativ, cunoasterea obiectivelor 
naturale, istorice, culturale si turistice ale judetului. 

Vor fi concepute si realizate programe turistice de doua zile pentru fiecare zona a judetului 
Hunedoara (Tara Zarandului, Tara Hategului, Geoagiu-Orastie, Deva-Hunedoara si Valea Jiului). 

Realizarea programului se va face incepand cu luna mai 2010 in parteneriat cu 
Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara, operatorii de turism si operatorii de transport din judet. 
 
 
Cheltuieli: 

Tipul cheltuielii Descriere Suma 
Cheltuieli publicitate program Mape program: 

500 bucati x 2 lei/bucata = 
1.000 lei 

Brosuri prezentare program: 
1.000 bucati x 12 lei/bucata = 

12.000 lei 
Casete publicitare in 2 

cotidiene locale 
(10 aparitii): 

2 cotidiene x 10 aparitii x 
300 lei/aparitie = 6.000 lei 

 
 
 
 
 

19.000,00 lei 

Cheltuieli cu ghizii locali 8 ghizi x 8 zile/luna x 6 luni x 
100 lei/zi = 38.400 lei 

38.400,00 lei 

Revista lunara „TURISM-
HUNEDOARA. Natura, 

Cultura si Aventura” 

Numar de exemplare: 
400 exempare x 10 

lei/exemplar=4.000 lei 

4.000,00 lei 

TOTAL 19.000+38.400+4.000 = 61.400,00 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                              Anexa nr.4 
                                                                                                              la Program 

 
 
 

F I S A   
DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACTUNII/ACTIVITĂTII 
ZIUA PORTILOR DESCHISE - BRUXELLES - 8 MAI 2010 

 
 
 In cadrul „Zilei Portilor Deschise” Bruxelles se va amenaja un stand propriu care va 
prezenta obiectivele turistice si produsele traditionale specifice judetului Hunedoara; acestea fiind 
oferite vizitatorilor cu scop promotional. 
 
 
Cheltuieli suportate de Consiliul Judetean Hunedoara: 

Tipul cheltuielii Descriere Suma 
Cheltuieli de 

promovare a cetatilor 
dacice 

 2.000 pliante x 6 lei/bucata 
=12.000 lei 

 
12.000,00 lei 

Catui dacice 1.000 bucati x 4 lei/bucata = 4.000 lei 4.000,00 lei 

Harti judetul 
Hunedoara 

200 bucati x 10 lei/bucata = 2.000 lei 2.000,00 lei 

Toiuri pentru tuica 300 toiuri x 10 lei/bucata = 3.000 lei 3.000,00 lei 

Cheltuieli amenajare 
stand 

Roll-ul-uri judetul Hunedoara: 
6 bucati x 230 lei/bucata = 1.380 lei 

 
1.380,00 lei 

 Postere suport metalic 
10 bucati x 200 lei/bucata=2.000 lei 

2.000.00 lei 

Revista lunara 
„TURISM-

HUNEDOARA.Natura, 
Cultura si Aventura” 

 
Numar de exemplare: 

100 de exemplare x 10lei/exemplar=1.000 lei 

1.000,00 lei 

TOTAL 12.000+4.000+2.000+3.000+1.380+2.000+1.000= 25.380,00 lei 
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                                                                                                              la Program 

 
 
 
 
 
 

F I S A   
DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACTUNII/ACTIVITĂTII 

FESTIVALUL FILMULUI  „DRACULA NIGHTS AT CORVINILOR CASTLE” (IN PARTENERIAT 
CU ASOCIATIA CULTURALA DEV ART SI CASTELUL CORVINILOR) 

5-11 IULIE 2010 
 
 In parteneriat cu Asociatia Culturala Dev Art si Castelul Corvinilor vom asigura promovarea 
evenimentului si atragerea  turistilor in Judetul Hunedoara. 
 Asociatia Culturala Dev Art  asigura suportul de film iar Castelul Corvinilor asigura 
locatia. 
 
 
Cheltuieli suportate de Consiliul Judetean Hunedoara: 

Tipul cheltuielii Descriere Suma 
Cheltuieli publicitare Casete publicitare in 2 

cotidiene locale (5 aparitii): 
2 cotidiene x 5 aparitii x 300 

lei/aparitie = 3.000 lei 
Productie si difuzare spoturi 

video: 
1 spot x 3 difuzari/zi x 5 zile x 

150 lei/difuzare = 2.250 lei 
Pliante cu obiectivele turistice 

ale judetului Hunedoara 
1.000 bucati x 6 

lei/bucata=6.000 lei 

 
 
 
 

11.250 lei 

Inchiriere spatii pentru 
proiectie 

1 sala x 6 zile x 1.000 lei/zi = 
6.000 lei 

6.000 lei 

Revista lunara „TURISM-
HUNEDOARA.Natura,Cultura 

si Aventura” 

Numar de exemplare: 
250 exemplare x 10 

lei/exemplar = 2.500 lei 

2.500 lei 

TOTAL 11.250+6.000+2.500= 19.750,00 lei 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Anexa nr.6 
                                                                                                              la Program 

 
 
 
 
 
 

F I S A   
DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACTUNII/ACTIVITĂTII 

FESTIVALUL VIRSLILOR – SEPTEMBRIE 2010 
  

Pentru stabilirea brand-ului judetuluiHunedoara se va organiza „Festivalul virslilor” la care 
vor participa toti producatorii de virsli si se vor promova produsele traditionale hunedorene (olarit 
si alte mestesuguri). 
 
Cheltuieli: 

Tipul cheltuielii Descriere Suma 
Cheltuieli publicitate Casete publicitare in 2 cotidiene locale (5 

aparitii): 
2 cotidiene x 5 aparitii x 300 lei/aparitie = 

3.000 lei 
Bannere de prezentare: 

5 bannere x 300 lei/banner = 1.500 lei 

 
 
 

4.500,00  lei 

Cheltuieli inchiriere 
spatiu 

2000 mp x 5 lei/mp = 10.000 lei 10.000,00 lei 

Cheltuieli amenajare 
spatiu 

2000 mp x 2 lei/mp = 4.000 lei 4.000,00 lei 

Organizare eveniment Spectacol folcloric: 
3 solisti x 500 lei/ora x 1ora = 1.500 lei 

8 dansatori x 100 lei/ora x 2 ore = 1.600 lei 
10 instrumentisti x 100 lei/ora x 4 ore = 4.000 

lei 
Spectacol muzica usoara: 

1 formatie x 2 ore x 5.000 lei = 10.000 lei    

 
 
 
 

17.100 lei 

Cheltuieli desfasurare 
festival 

5 operatori  de organizarex 3 zile x 50 lei/zi = 
750 lei   

750,00 lei 

Revista lunara 
„TURISM-

HUNEDOARA.Natura, 
Cultura si Aventura” 

Numar de exemplare: 
370 exemplare x 10 lei/ exemplar = 3.700 lei 

3.700,00 lei 

TOTAL 4.500+10.000+4.000+17.100+750+3.700 = 40.050,00 lei 
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                                                                                                              la Program 

 
 

 
 

F I S A   
DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACTUNII/ACTIVITĂTII 
FESTIVALUL FILMULUI TURISTIC - SEPTEMBRIE 2010 

 
 La „Festivalul filmului turistic” vor fi invitati realizatori de filme tematice, care vor prezenta 
obiectivele si structurile de primire turistica din judetul Hunedoara. 
 Festivalul se va organiza in paralel cu „Bursa Judeteana de Turism Hunedoara – natura, 
cultura, aventura”. 
 
Cheltuieli: 

Tipul cheltuielii Descriere Suma 
Cheltuieli publicitate Casete publicitare in 2 

cotidiene locale (5aparitii): 
2 cotidiene x 5 aparitii x 300 

lei/aparitie = 3.000 lei 
 

Productie si difuzare spoturi 
video: 

1 spot x 3 difuzari/zi x 5 zile x 
150 lei/difuzare=2.250 lei 
Pliante de promovare a 

obiectivelor turistice 
500 bucati x 

6lei/bucata=6.000 lei 
 

 
8.250lei 

Stand de promovare la 
„Bursa Judeteana de Turism 
Hunedoara – natura, cultura, 
aventura” - septembrie 2010 

 
20 mp x 150 lei/mp = 3.000 

lei 

 
3.000 lei 

Inchiriere spatii pentru 
proiectie 

1 sala x 3 zile x 1.000 lei/zi = 
3.000 lei 

3.000 lei 

Revista lunara 
„TURISM-

HUNEDOARA.Natura, 
Cultura si Aventura” 

Numar exemplare: 
200 exemplare x 10 lei/ 

exemplar = 2.000 lei 

2.000 lei 

TOTAL 8.250+3.000+3.000+2.000 = 16.250,00 lei 
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                                                                                                              la Program 

 
 
 

F I S A   
DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACTUNII/ACTIVITĂTII 

BURSA DE TURISM HUNEDOARA - 24-26 SEPTEMBRIE 2010 
 
 „Bursa Judeteana de Turism Hunedoara – natura, cultura, aventura” se va organiza in 
 municipiul Deva cu scopul promovarii turismului in  judetul Hunedoara. 
 La Bursa vor fi invitate agentiile de turism din tara si din regiunile infratite cu judetul 
 Hunedoara. 
 
Cheltuieli: 
Tipul cheltuielii Descriere Suma 

Cheltuieli inchiriere 
spatiu de 

desfasurare 

500 mp x 20 lei/mp = 10.000 lei 10.000 lei 

Cheltuieli 
publicitate 

Casete publicitare in 2 cotidiene locale (5 aparitii): 
2 cotidiene x 5 aparitii x 300 lei/aparitie = 3.000 lei 

Casete publicitare in 2 cotidiene nationale (3 aparitii): 
2 cotidiene x 3 aparitii/cotidian x 500 lei/aparitie = 

3.000 lei 
Productie si difuzare spoturi video (difuzari): 

1 spot x 3 difuzari x 5 zile x 150 lei/aparitie = 2.250 lei 
Bannere de prezentare: 

10 bannere x 300 lei/banner = 3.000 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.250 lei 
Cheltuieli 

amenajare standuri 
40 standuri x 20 mp x 20 lei/mp = 16.000 lei 16.000 lei 

Cheltuieli 
amenajare stand 

Consiliul Judetean 
Hunedoara 

 
40 mp x 100 lei/mp = 4.000 lei 

 
4.000 lei 

Cheltuieli 
organizare 
evenimente 

Spectacol folcloric: 
3 solisti x 200 lei/solist = 600 lei 

8 dansatori x 100 lei/dansator = 800 lei 
6 instrumentisti x 100 lei/instrumentist = 600 lei 

 
 
 

2.000 lei 
Cheltuieli 

desfasurare 
10 operatori x 8 ore/zi x 3 zile x 50 lei/zi = 12.000 lei 12.000 lei 

Revista lunara 
„TURISM-

HUNEDOARA.Natu
ra, Cultura si 

Aventura” 

 
Numar de exemplare: 

500 exemplare x 10 lei/ exemplar = 5.000 lei 

5.000 lei 

TOTAL 10.000+11.250+16.000+4.000+2.000+12.000+5.000= 60.250 LEI 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Anexa nr.9 
                                                                                                              la Program 

 
 
 
 

F I S A   
DE DESCRIERE A PROGRAMULUI/ACTUNII/ACTIVITĂTII 

TARGUL DE TURISM BUCURESTI - 21-24 OCTOMBRIE 2010 
 

Se va inchiria un stand in cadrul „Targului de Turism al Romaniei” care va fi amenajat si pus 
la dispozitia Consiliului Judetean Hunedoara in vederea promovarii turistice a judetului. 
 
Cheltuieli: 
Tipul cheltuielii Descriere Suma 
Taxa de inscriere 
si inchiriere stand 

Taxa de inscriere = 300 lei 
Inchiriere stand: 

40mp x 300 lei/mp = 12.000 lei 

 
12.300,00 

lei 
Cheltuieli 

amenajare stand 
Prestari servicii amenajare si prezentare stand 

10 persoane x 100 lei/zi x 6 zile = 6.000 lei 
6.000,00 lei

Cheltuieli 
promovare stand 

Prestari servicii pentru promovare standului din cadrul 
Targului de Turism Bucuresti – editia de toamna 

20 persoane x 30 lei/ora x 5 ore x 4 zile = 12.000 lei 

 
 
12.000,00 

lei 
Revista 

„Hunedoara - 
Turism.Natura si 

cultura” 

Revista nr....., numar special pentru participare la Targul de 
Turism al Romaniei 

1.500 exemplare x 10 lei/exemplar = 15.000 lei 

 
15.000,00 
lei 

Catui dacice 2.000 catui x 4 lei/catuie = 8.000 lei 8.000,00 lei

Cheltuieli 
amenajare stand 

Roll-up-uri judetul Hunedoara: 
6 bucati x 230 lei/bucata = 1.380 lei 

Postere pe suport metalic 
20bucati x 200 lei/bucata=4.000 lei 

 
5.380,00 lei

Revista lunara 
„TURISM-

HUNEDOARA.Na
tura, Cultura si 

Aventura” 

 
Numar exemplare: 

400 exemplare x 10 lei/ exemplar = 4.000 lei 

4.000,00 lei

TOTAL 12.300+6.000+12.000+15.000+8.000+5.380+4.000= 62.680,00 
lei 

 
 
 
                                                                                                       
                                                                                               



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.51/2010 
privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de 

investiţii ”IBU pe DJ761B: Bârsău (DJ 761) - Nojag-Vărmaga - 
Banpotoc, km 6+350 -  km 6+950” 

 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Serviciului tehnic şi proiectare, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale consiliului judeţean;  
 În conformitate cu prevederile art. 5 din Anexa nr. 4 la Hotărârea 
Guvernului României nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiţii şi lucrări de intervenţii; 
 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale  
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările 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 actualizarea devizului general pentru obiectivul de 
investi�ii  ”IBU pe DJ761B: Bârsău (DJ 761) - Nojag-Vărmaga - Banpotoc, 

km. 6+350 - km 6+950”, potrivit anexei, care face parte integrantă din 
prezenta. 

 
           Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către al 
Serviciului tehnic şi proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul 
aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 

                                                                                                 
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan            
 
 
 
 
 
Deva, la 23 aprilie 2010 



             ROMÂNIA  
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.52/2010 
privind  solicitarea transmiterii  unui  teren din proprietatea privată a Comunei Teliucu 

Inferior şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Teliucu Inferior,  
în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Hunedoara 
 

 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Direcţiei administraţie publică locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând adresa nr. 5690/20.04.2010 a SC APAPROD SA Deva privind necesitatea preluării 
în patrimoniul public al Judeţului Hunedoara a unui teren necesar pentru amenajarea depozitului 
zonal de nămol provenit din staţiile de epurare; 

Potrivit condiţionalităţilor Măsurii ISPA nr. 2005/RO/16/P/PE/002 "Reabilitarea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată din oraşele Deva şi Hunedoara,Judeţul Hunedoara"; 

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice  nr. 
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (2) şi (4)  din Legea 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(5) lit. “a” pct.13 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/ 2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 9  din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001 – 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
       

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1.- Solicită transmiterea din proprietatea privată a Comunei Teliucu Inferior şi din 
administrarea Consiliului Local al Comunei Teliucu Inferior, în domeniul public al Judeţului 
Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara  a  unui teren în suprafaţă de 10 ha 
situat în incinta fostei mine de la Teliuc, necesar construirii unui depozit pentru nămolul provenit 
din staţiile de epurare aflate în gestiunea SC APAPROD SA Deva. 
 (2).- După dobândirea dreptului de proprietate publică al Judeţului Hunedoara, terenul în 
cauză se concesionează operatorului regional de apă SC APAPROD SA Deva, prin contractul  de 
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru construirea 
obiectivului  precizat mai sus. 

Art. 2.(1)- Prezenta se înaintează Consiliului Local al Comunei Teliucu Inferior pentru ca 
prin hotărâre să se aprobe transmiterea terenului precizat la art. 1 din domeniul privat al comunei 
Teliucu Inferior şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Teliucu Inferior,  în domeniul 
public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara. 

(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 23 aprilie 2010 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.53/2010 

privind aprobarea acordării  unor  finanţări  nerambursabile  pentru  anul  2010 
 
 

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; 
   Văzând raportul de oportunitate nr. 3387/2010, întocmit de Comisia de evaluare şi 
selecţionare a persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor 
neguvernamentale fără scop lucrativ 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; 
 In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 17/2010 privind 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2010; 
 In baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a  pct.1, 4, 5, 6  şi lit.b  din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1 Se aprobă acordarea  finanţării  nerambursabile unor asociaţii de tineret, cluburi 
sportive şi unităţi de cult din judeţul Hunedoara, în cuantumurile prevăzute în anexa la 
prezenta hotărâre. 
   

 
Art.2 Sumele prevăzute la art.1 din prezenta se alocă de la bugetul propriu al Judeţului 

Hunedoara din Capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie în baza contractelor încheiate între 
finanţator şi beneficiar, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale în materie. 
   
 

 Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia programe, prognoze, buget, 
finanţe 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, 28 mai 2010 
 



                                                                                                  ANEXA 
                                                                                                 la Hotărârea nr.53/2010 a 

Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 
L I S T A 

cuprinzând asociaţiile pentru tineret, cluburile sportive şi unităţile de cult din judeţul 
Hunedoara care beneficiază de finanţări  nerambursabile  de la bugetul propriu al 

Judeţului Hunedoara, pentru  anul 2010. 
 
 

Nr. 
crt. 

                     Denumirea solicitantului 
 

Suma acordată 
-lei-  

1.  Asociația Corneliu Grup Deva 2500 
2.  Clubul Sporturilor Montane Hunedoara 2500 
3.  Asociația Linișor Hunedoara 2500 
4.  Comitetul Na�ional Român pentru Drepturile Copilului Filiala 

Hunedoara 
2500 

5.  Asocia�ia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile Simeria 2500 
6.  Asocia�ia ATU Deva 7500 
7.  Asociaţia Judeţeană de Handbal Hunedoara 40000 
8.  Automobil Clubul Român – Filiala Hunedoara  25000 
9.  Asociaţia Clubul Sportiv al Persoanelor Handicapate Neuromotor 

Cutezătorii Hunedoara 
10000 

10.  Asociaţia Judeţană de Gimnastică Hunedoara 20000 
11.  Club Sportiv Siderurgica Hunedoara 10000 
12.  Clubul de Şah Deva 5000 
13.  Club Sportiv Municipal Cetate Deva 100000 
14.  Asocia�ia Tenis Club Szabo 20000 
15.  Asociaţia Transilvania Adventure Club Sportiv 40000 
16.  Asociaţia Judeţeană de Fotbal Hunedoara 30000 
17.  Club Sportiv Universitar Ştiinţa Petroşani 100000 
18.  Clubul Sportiv Auto-Karting Hunedoara 30000 
19.  Parohia  Ortodoxă  Deva VI-Opera 510000 
20.  Parohia  Ortodoxă Deva  III 50000 
21.  Biserica Penticostală  Emanuel  5000 
22.  Parohia Ortodoxă  Brad III 100000 
23.  Parohia Ortodoxă  Mesteacăn 40000 
24.  Parohia Ortodoxă  Geoagiu  Suseni 20000 
25.  Parohia Ortodoxă Dupăpiatră Corniţel-Grohoţele 5000 
26.  Parohia Ortodoxă  Hondol 10000 
27.  Parohia Ortodoxă  Crişcior 5000 
28.  Parohia Ortodoxă  Răduleşti 5000 
29.  Parohia Ortodoxă  Hărău 5000 
30.  Parohia Ortodoxă  Luncoiu de  Jos 10000   
31.  Parohia Ortodoxă  Ludeşti 5000 
32.  Parohia Ortodoxă  Băieşti 10000 
33.  Parohia Ortodoxă  Vălioara 10000 
34.  Parohia Ortodoxă Dealu  Mare 5000 
35.  Parohia Ortodoxă  Vorţa 5000 
 Total  1.250.000 

 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.54/2010    
privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele 
obiective  de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             Art.1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru unele 
obiective de investiţii  ale Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit anexelor 
nr.1-10, care fac parte integrantă din prezenta. 

 
           Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciului 
tehnic �i proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP  din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 

                                                                                                
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan            
 
 
 
 
Deva, la 28 mai 2010 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.55/2010 
privind aprobarea rectificării bugetului propriu  

al judeţului Hunedoara, pe anul 2010 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.417/2010 
privind finanţarea din bugetele aprobate unor ordonatori principali de 
credite bugetare pe anul 2010 pentru unităţi de cult, unităţi sanitare, 
unităţi de învăţământ şi pentru unele penitenciare, precum şi alocarea 
unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru Secretariatul General al 
Guvernului - Secretariatul de Stat pentru Culte şi pentru unele autorităţi 
ale administraţiei publice locale; 
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) şi art. 41 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 - Se aprobă rectificarea cu suma de +3.118,00 mii lei a 
bugetului propriu al judeţului Hunedoara, pe anul 2010, conform anexelor 
nr.1 – 2/67, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 28 mai 2010 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.56/2010 
privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, ale 

unor instituţii publice din subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara  
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresele nr.80/2010 a Centrului Jude�ean pentru Conservarea �i 
Promovarea Culturii Tradi�ionale Hunedoara �i nr.586/2010 a Agen�iei de Dezvoltare 
Economico-Socială a Jude�ului Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile art.19 alin(2) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Centrului Jude�ean pentru Conservarea �i Promovarea Culturii Tradi�ionale 
Hunedoara cu suma de +60,00 mii lei, reprezentând venituri proprii, conform anexelor 
nr.1 – 1/1 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Agen�iei de Dezvoltare Economico-Socială a Jude�ului Hunedoara cu suma de 
+15,00 mii lei, reprezentând venituri proprii, conform anexelor nr.2 – 2/1 la prezenta 
hotărâre.  
 Art.3 – Anexele nr.1 – 2/1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 - 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. 

 
 
        
PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

          Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 28 mai 2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.57/2010 
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia 

Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2010 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1 - Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la 
dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2010, astfel: 

- suma de 700,00 mii lei pentru transferuri interne, investiţii ale 
agenţilor economici cu capital de stat: S.C. Apa Prod S.A. Deva - 
“Hală de producţie, spaţiu depozitare materiale, amenajare 
platformă pentru parcare maşini”; 

- suma de 1.700,00 mii lei pentru acordarea de ajutoare unor unităţi 
administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Hunedoara, aflate în 
stare de extremă dificultate,  

conform anexelor nr.1 – 3, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 28 mai 2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.58/2010 
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului 
Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, 

ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în 
finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2009 

 
 
 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; 
 În conformitate cu prevederile art.57 alin.(1) şi alin.(4) şi ale art.58 alin(4) 
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În baza prevederilor 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 contul de execuţie al bugetului propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2009, la venituri în sumă de 197.614.703 lei, iar la cheltuieli 
în sumă de 190.969.418 lei, cu un excedent de 6.645.285 lei, conform anexelor 
nr.1 –2/20 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe 
şi interne, pe anul 2009, al Consiliului Judeţean Hunedoara, în sumă de 
1.764.036 lei, conform anexei nr. 3  la prezenta hotărâre. 
 Art.3 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pe anul 2009, al Consiliului Judeţean Hunedoara, la venituri în 
sumă de 928.460 lei, iar la cheltuieli în sumă de 630.833 lei, cu un excedent de 
297.627 lei, conform anexelor nr.4 şi 5  la prezenta hotărâre. 
 Art.4 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice  
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2009, la venituri în sumă 
de 16.057.591 lei şi la cheltuieli în sumă de 16.057.624 lei, cu un deficit de 33 
lei, conform anexelor nr. 6 şi 7 la prezenta hotărâre. 



 Art.5 – Se aprobă contul de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor 
evidenţiate în afara bugetului local – fond de rulment - pe anul 2009, la venituri 
în sumă de 6.700.932 lei, iar la cheltuieli în sumă de 11.504.989 lei, cu un deficit 
de 4.804.057 lei, conform anexelor nr.8 şi 9  la prezenta hotărâre. 
 Art.6 – Se aprobă situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, 
ale Consiliului Judeţean Hunedoara precum şi ale instituţiilor publice aflate în 
finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexelor nr.10 – 26 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.7 – Anexele nr.1 – 26 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
 
      
    
 
             PREŞEDINTE ,                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                     Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 28 mai 2010 
  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.59/2010 
privind înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bretea Streiului 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul comun al 

Direcției administrație publică locală și Compartimentului salarizare, resurse umane, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând adresa nr.13150/2010 a Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara, precum și Hotărârea nr.4/2010 a Colegiului Director din cadrul direcției; 

Ţinând cont de Avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap nr.688/ 2010; 
În conformitate cu prevederile art. 51 alin. 5 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art.91 alin.5 lit.a pct.2 și ale art.97 alin.(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bretea Streiului, situat în 

comuna Bretea Română, ca serviciu de specialitate fără personalitate juridică în structura 
organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara  şi în 
subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara.   

Art. 2. Cu data prezentei, Hotărârea nr. 28/2010 a Consiliului Judeţean Hunedoara se 
modifică în mod corespunzător. 

Art. 3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 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 28 mai 2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.60/2010 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.155/2009 

 
  
 

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; 
Văzând Hotărârea nr.38/2010 a Consiliului Local al Oraşului Călan, transmisă prin adresa nr. 

2901/2010; 
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.155/2009; 
 Luând în considerare prevederile Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 

2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul de 
intervenţie 4.2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi; 

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă nr.64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată prin Legea nr. 
362/2009, precum şi ale Normelor Metodologice de aplicare, aprobate prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice nr. 2548/2009, cu modificările şi completările ulterioare;   

 În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.b si alin.6 lit.c 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.I. – Art.1 din  Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 155/2009 privind aprobarea asocierii 
Judeţului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu Oraşul Călan, prin Consiliul Local al 
Oraşului Călan, în vederea promovării în comun a unei solicitări de finanţare în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007 – 2013, pentru realizarea investiţiei „Reabilitarea sitului industrial de pe 
fosta platformă industrială Călan şi pregătirea lui pentru noi activităţi” se va modifica şi va avea 
următorul conţinut: 
 

„ Art.1. Se aprobă parteneriatul dintre Judeţul Hunedoara, prin Consiliului Judeţean Hunedoara şi 
Oraşul Călan, prin Consiliul Local al Oraşului Călan, în numele şi pe seama fiecărei unităţi 
administrativ-teritoriale în parte, conform Acordului de parteneriat prevăzut în anexa nr.1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 
Art.II. – Se aprobă depunerea în parteneriat a solicitării  finanţării nerambursabile pentru proiectul 
„Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi pregătirea lui pentru 
noi activităţi”, din cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul de intervenţie 4.2 – Reabilitarea siturilor 
industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi, conform Fişei de proiect, anexa nr.3 
la prezenta hotărâre.  
 
Art. III. – (1) Se aprobă cofinanţarea din partea Consiliului Judeţean Hunedoara, a proiectului invocat 

la art.1 din prezenta hotărâre, conform acordului de parteneriat prevăzut în anexa nr.1 la 
proiect şi bugetului proiectului din anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 (2) Se aprobă suma de 927.525,07 lei pentru acoperirea contribuţiei Consiliului Judeţean 
Hunedoara la cheltuielile eligibile ale fazei A a proiectului şi suma de 7.832.716,05 lei 
pentru acoperirea contribuţiei Consiliului Judeţean Hunedoara la cheltuielile eligibile ale 
fazei B a proiectului, astfel cum sunt relevate în bugetul proiectului, anexa nr.2 la prezenta. 



 (3) Se aprobă suma de 11.529.575,35 lei pentru acoperirea contribuţiei Consiliului 
Judeţean Hunedoara la cheltuielile neeligibile ale fazei A, din care suma de 9.470.951,45 
lei reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara pentru TVA-ul aferent fazei A şi 
sumei de 3.854.046,80 lei pentru acoperirea contribuţiei Consiliului Judeţean Hunedoara la 
cheltuielile neeligibile ale fazei B, din care suma de 3.117.385,64 lei reprezintă contribuţia 
Consiliului Judeţean Hunedoara pentru TVA-ul aferent fazei B, conform bugetului prevăzut 
în anexa nr.2 la prezenta. 

  (4) Sumele reprezentând contravaloarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile vor fi 
cheltuite în avans de către solicitant, până la rambursarea prin bugetul de stat, astfel cum 
este prevăzut în Acordul de parteneriat, anexa nr.1 şi în bugetul de proiect din anexa nr.2 la 
prezenta hotărâre. 

 
Art. IV. – Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze parteneriatul 

invocat la art. I. din prezenta, precum şi toate documentele ce decurg din aceasta.   
 

ART.V. – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.155/2009 rămân 
neschimbate. 
 
 
 
 
                                                                                                          
              PREŞEDINTE,                                                        SECRETAR AL  JUDEŢULUI,                                  
  
           Mircea Ioan Moloţ                                                                   Dana Dan  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 28 mai 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA  NR. 61/2010 
privind actualizarea Programului de transport public judeţean  de  persoane  

prin curse regulate pe  perioada 01.07.2008 - 30.06.2011 
 

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

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

Văzând procesul verbal  nr.3437/27.04.2010 privind afişarea modificărilor 
propuse la Programul de transport, care atestă îndeplinirea procedurii privind 
transparenţa decizională;  

Ţinând cont de Hotărârea nr.1/2010 a Comisiei paritare; 
În conformitate cu prevederile art.17 alin.1 lit.c, ale art.18 alin.1 lit.d, din 

Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum şi ale art.4 lit. e, şi 
art.17 lit. b, c �i d 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; 

In baza dispozi�iilor art.34 alin.5 din Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului 
României nr.109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificările �i completările 
ulterioare; 
 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică;  

În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.f şi ale art.115 alin.1 lit.c 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; 

                      
HOTĂRĂŞTE: 

      
Art.1. Se aprobă actualizarea Programului de transport public judeţean  de 

persoane prin curse regulate pe perioada 01.07.2008 -30.06.2011, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.54/2008 cu modificările şi completările 
ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Autoritate judeţeană 
de transport şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală,  relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate  al consiliului 
judeţean. 
 
                         

PREŞEDINTE,                        SECRETAR AL JUDEŢULUI,    
      Mircea  Ioan  Moloţ                                      Dana  Dan     
        
 

 
Deva,  la 28 mai 2010   

 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 62/ 2010 
privind aprobarea Protocolului de parteneriat şi colaborare pentru implementarea 
proiectului "Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi 

instituţionale din asistenţa medicală comunitară" 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean;  

Văzând adresele nr.2001/2009 şi nr.192/2010 ale Şcolii Naţionale de Sănătate 
Publică şi Management Sanitar; 

Ţinând cont de Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013 – axa prioritară 6.1 – Pentru o viaţă mai bună şi contractul de finanţare 
POSDRU/96/6.1/S/18786 prin care s-a obţinut finanţarea din partea Uniunii Europene – 
Fondul social European pentru implementarea proiectului cu titlul „Promovarea 
incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa 
medicală comunitară”. 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
Publice către autorităţile administraţiei publice locale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 
56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate 
de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale; 

În baza prevederilor art.91 alin.(5) lit.a pct.3 şi ale alin.(6) lit.a şi c din Legea  
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În conformitate cu dispoziţiile 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 protocolul de parteneriat şi colaborare dintre Consiliul Judeţean 
Hunedoara, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Universitatea 
de Vest Timişoara, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Timiş, Institutul de Sănătate 
Publică "Prof. Dr. Leonida Georgescu" Timişoara, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică 
Mureş şi Centrul de Sănătate Publică Mureş, pentru implementarea Proiectului 
"Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din 
asistenţa medicală comunitară", potrivit Protocolului de colaborare cuprins în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Derularea proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea 
resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară” nu implică 
contribuţia financiară imediată a Consiliului Judeţean Hunedoara. 

Art.3. – Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, să 
semneze Protocolul de colaborare prevăzut la art.1 din prezenta, precum şi să 



desemneze, prin dispoziţie, reprezentantul consiliului judeţean care va participa la lucrările 
echipei de implementare a activităţilor din cadrul proiectului. 

Art.4 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate 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 28 mai 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.63/2010 
privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Consiliul Județean Hunedoara și 

Universitatea București, în vederea susținerii proiectelor derulate de către Unitatea de 
Administrare a ”Geoparcului Dinozaurilor Tara Hațegului” 

 
 

  CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
  Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
comun al Direcției administrație publică locală și al reprezentantului Consiliului Județean 
Hunedoara în Consiliul Consultativ de Administrare al ”Geoparcului Dinozaurilor Tara 
Hațegului”, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
  Văzând adresa nr.2876/2010 a Universității din București – Unitatea de 
Administrare a Geoparcului Dinozaurilor Tara Hațegului;  
  Tinând cont de: 

- Statutul Unității de Administrare a Geoparcului Dinozaurilor Tara Hațegului; 
- Regulamentul Geoparcului Dinozaurilor Tara Hațegului; 
- Contractul de administrare al Geoparcului Dinozaurilor Tara Hațegului 

nr.102711/2005; 
  In baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Hunedoara nr.284/2008 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul 
Consultativ de Administrare al ”Geoparcului Dinozaurilor Tara Hațegului”; 
  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului României 
nr.154/2008, precum și ale Hotărârii Guvernului României nr.2151/2004 privind instituirea 
regimului de arie naturală protejată pentru noi zone; 
  In baza art.91 alin.5 lit.a pct.10 și alin.6 lit.a din Legea administrației 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 Ă R Ă Ş T E : 

    Art.1 Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Consiliul Județean Hunedoara și 
Universitatea București, prin Unitatea de Administrare a ”Geoparcului Dinozaurilor Tara 
Hațegului”, în vederea susținerii proiectelor derulate de către Unitatea de Administrare a 
”Geoparcului Dinozaurilor Tara Hațegului”, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta. 

   Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să 
semneze protocolul de colaborare invocat la art.1 din prezenta, precum și actele adiționale la 
acesta, dacă va fi cazul. 



  Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează compartimentele de 
resort, iar legătura cu Unitatea de Administrare a ”Geoparcului Dinozaurilor Tara Hațegului” va 
fi asigurată de domnul Butar Marin, consilier în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Hunedoara. 

    Art.4 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara.  

 

 

        

               PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

            Mircea Ioan Moloţ                                                                Dana Dan 

 

 

 

 

 

 

Deva, la 28 mai 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      A N E X A 
                                                                                      la Hotărârea nr.63/2010 a 

                                                                                       Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI      CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 Încheiat între: 

Universitatea din Bucureşti – Unitatea de administrare a Geoparcului dinozaurilor 
Ţara Haţegului, cu sediul în Bucureşti, bd-ul Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, sector 5, 
telefon 021.307.73.70, cod fiscal 4505502, cont  RO30TREZ705504601X000274 (venituri 
UB),  deschis la Trezoreria Sector 5 Bucureşti, reprezentată prin Rector, prof. univ. dr. Ioan 
Pânzaru 
şi 
Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. 
Hunedoara, cod fiscal 4374474, cont.......................................................deschis la 
......................................., reprezentată prin Preşedinte,  dl. Mircea Ioan Moloţ; 
 
Art. 1 
OBIECTUL PROTOCOLULUI 
 
1.1.Obiectul prezentului protocol îl constituie colaborarea între Consiliul Judeţean 
Hunedoara și Universitatea București, prin Unitatea de Administrare a ”Geoparcului 
Dinozaurilor Tara Hațegului”, în vederea organizării unui turism de calitate, fundamentat pe 
principii ecologice, în cadrul Geoparcului dinozaurilor Ţara Haţegului. 
 
Art. 2 
DURATA PROTOCOLULUI 
 
2.1. Prezentul protocol intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părţi şi are o 
durată de 2 (doi) ani, cu posibilitatea prelungirii prin încheierea de acte adiţionale.  
 
 
 



Art. 3 
OBLIGATIILE PĂRŢILOR 
3.1. Universitatea din Bucureşti – Unitatea de administrare a Geoparcului dinozaurilor 
Ţara Haţegului are următoarele obligaţii: 
3.1.1. Organizează cursuri de pregătire a ghizilor turistici pentru Geoparc şi, în general, 
pentru obiectivele turistice, în condiţiile legii; 
3.1.2. Acordă consultanţă şi consiliere în cadrul unor acţiuni turistice și de promovare cu 
tematică de conservare a naturii şi managementul ariilor protejate; 
3.1.3. Acordă consultanţă şi consiliere pentru dezvoltarea pensiunilor turistice; 
3.1.4. Acordă sprijin de specialitate pentru realizarea unor materiale informativ-educative cu 
tematica de protecţie a mediului; 
3.1.5. Participă la proiecte comune de turism şi de protecţie a naturii, împreună cu Consiliul 
Judeţean Hunedoara, şi cofinanţează, în măsura posibilităţilor şi în condiţiile legii, activităţile 
prevăzute; 
3.1.6. Colaborează cu Consiliul Judeţean Hunedoara pentru promovarea turismului în judeţul 
Hunedoara, în cadrul unor evenimente turistice (târguri, simpozioane tematice, expoziţii, 
sărbători folclorice) din ţară şi din străinătate. 
  
3.2. Consiliul Judeţean Hunedoara are următoarele obligaţii: 
3.2.1. Sprijină administraţia Geoparcului în activităţile de promovare, publicitate, 
conştientizare publică a turismului în cadrul Geoparcului; 
3.2.2. Participă la identificarea persoanelor din regiune interesate în vederea pregătirii 
profesionale a ghizilor de turism; 
3.2.3. Susţine acţiunile de conservare şi protecţie a siturilor naturale incluse în traseele 
turistice din Geoparc; 
3.2.4. Participă la proiecte comune de turism şi de protecţie a naturii, împreună cu 
administraţia Geoparcului, şi cofinanţează, în măsura posibilităţilor, activităţile prevăzute, în 
condițiile legii; 
3.2.5. Participă, alături de administraţia Geoparcului, la reuniuni şi evenimente internaţionale 
( sesiuni ştiinţifice, expoziţii, etc.) cu tematica legată de turism şi mediu. 
 
3.3. Atât Universitatea din Bucureşti – Unitatea de administrare a Geoparcului 
dinozaurilor Ţara Haţegului, cât şi Consiliul Judeţean Hunedoara vor promova principiile 
informării reciproce şi cooperării în acţiunile de turism, de protecție a mediului care necesită 
implicarea ambelor instituţii. 
 
 
 
 



Art. 4 
 ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 
 
4.1. Protocolul încetează prin: 
-  ajungerea la termenul prevăzut în protocol, dacă părţile nu au hotărât prelungirea lui prin 
act adiţional; 
-    acordul comun scris al părţilor; 
-  denunţarea unilaterală, prin voinţa uneia dintre părţi, ca urmare a unei notificări scrise, 
temeinic motivată, adresată celeilalte părţi cu cel puţin 30 zile calendaristice înainte. 
 
Art. 5 
FORŢA MAJORĂ 
 

5.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă pe toată durata producerii 
acesteia. 

 5.2. Îndeplinirea protocolului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. 

5.3 Sunt considerate cauze de forţă majoră împrejurările independente de voinţa părţilor, 
survenite după încheierea protocolului, imprevizibile şi de neînlăturat şi care atrag 
imposibilitatea absolută de executare, totală sau parţială, a responsabilităţii contractuale, astfel 
cum sunt prevăzute de legislaţia în vigoare. 

5.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia ca în termen de 5 zile de la apariţia ei să o 
aducă la cunoştinţa celeilalte părţi printr-o notificare scrisă, iar în termen de 10 zile este 
obligată să transmită un document relevant, emis de către organele competente, prin care 
acestea atestă existenţa unei asemenea situaţii. 

5.5. Partea care se află în imposibilitatea executării obligaţiilor contractuale din cauza 
producerii unui eveniment de forţă majoră are obligaţia de a lua măsurile necesare în vederea 
limitării consecinţelor. 

5.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 
3 (trei) luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilelte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului acord, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte părţi daune-interese. 
 
Art. 6 
LITIGII 
 
6.1. Litigiile care se vor naşte din prezentul protocol sau în legătură cu prezentul protocol, 
inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor fi 
soluţionate pe cale amiabilă. 



6.2. Dacă părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţele apărute, fiecare parte 
poate solicita ca disputa să se  soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. 
 

Art. 7 
DISPOZIŢII FINALE 
7.1.Activităţile prevăzute la art. 3.1. şi 3.2. se vor derula în limita resurselor financiare 
alocate prin bugetele celor două părți. 
7.2. Prezentul protocol poate fi modificat numai cu consimţământul scris al ambelor părţi, 
prin act adiţional. 
 

Prezentul protocol a fost încheiat azi, ............................, în 2 exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte.. 
 

                      UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI                     CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA  
                         Unitate de administrare                             

      a Geoparcului dinozaurilor                          
                Ţara Haţegului      
 
                         Rector,          Preşedinte, 

     prof. univ. dr. IOAN PÂNZARU                                   MIRCEA IOAN MOLOȚ                                      

    

         Director Financiar Contabil,                                        Sef Serviciu contabilitate, 

                  ec. Adrian Albu                Gabriela Bândea                                       

                                                                                                       

                 Direcţia Juridică                                             Sef Serviciu juridic-contencios, 

              jr. dr. Diana Petrescu                                     cons.jr.Mariana Daniela Bârsoan 

 

         

                 

 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 64/2010 
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu   

Fundaţia For Gym – Filiala Deva  în vederea finanţării şi realizării în comun  
a unui proiect de interes public 

 
 
 

 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 Fundaţiei For Gym – Filiala Deva, înregistrată cu nr.3337/2010 la Consiliul 
Judeţean Hunedoara; 
 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.17/2010 privind 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2010; 

În baza prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct.6 şi alin.6 lit.a 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, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Fundaţia For Gym – 
Filiala Deva, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului  ”Pregătirea de performanţă 
în gimnastică”,  în perioada iunie - decembrie 2010. 
 Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2010, Capitolul 67.02: cultură, recreere, religie, subcapitolul: alte servicii în 
domeniul cultură, recreere, religie, Art.2019: contribuţii ale administraţiei publice locale la 
realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de 
asociere, destinată realizării în bune condiţii a proiectului menţionat la art.1 din prezenta. 
 Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea proiectului 
menţionat la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta. 
 Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile 
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.6 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
 
 
                   
                PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                  Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 28 mai 2010 



ROMÂNIA                                                                          JUDEŢUL HUNEDOARA  
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                              FUNDAŢIA FOR GYM 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                             DEVA                  
 NR . ________/__________                                                   NR . ________ /__________                     
 
                                                                               

 
ACORD DE ASOCIERE 

 
 Între: 
 

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

şi 
2. Fundaţia For Gym – Filiala Deva, cu sediul în municipiul Deva, str. Axente Sever, nr.3, 

judeţul Hunedoara, având cont bancar nr. RO08UGBI0000372003955RON deschis la 
Garanti Bank  sucursala Deva  şi cod de înregistrare fiscală 13040376, reprezentată prin 
domnul Nicolae Forminte – preşedinte.                                 

 
 Părţile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul asocierii 
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la dezvoltarea activităţii 

sportive de performanţă, la creşterea eficienţei în procesul însuşirii şi perfecţionării 
elementelor tipice gimnasticii. 

 
Art.2 Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării în comun a 
proiectului  ”Pregătirea de performanţă în gimnastică”,  în perioada  iunie – decembrie  
2010. 

  
Art.3 Durata acordului 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este 
valabil până la încheierea proiectului comun. 

 
 Art.4 Obligaţiile părţilor: 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia de a contribui la realizarea proiectului 
cu suma de  400.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al judeţului pe anul 
2010, Capitolul 67.02 art. 2019, în condiţiile legii, şi care reprezintă  achitarea  parţială 
a cheltuielilor cu masa, suţinătoarele de efort, medicamentele, echipamentul sportiv, 
materialele promoţionale şi premii. 

    2. Fundaţia For Gym – Filiala Deva: 

    a) are obligaţia  de a organiza şi desfăşura în bune  condiţii proiectul ”Pregătirea de 
performanţă în gimnastică”, pentru atingerea obiectivelor propuse; 

 b) are obligaţia să achiziţioneze, în condiţiile legii, bunurile şi serviciile necesare realizării 
proiectului; 

    c) se  obligă să întocmească exact şi corect şi să prezinte la termen toate documentele 
justificative în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului; 

  d) să respecte destinaţia sumelor alocate; 



e) să promoveze imaginea Judeţului Hunedoara şi a Consiliului Judeţean Hunedoara, 
prin inscripţionarea cu sigla Consiliului Judeţean Hunedoara a echipamentului sportiv şi a 
bennerelor achiziţionate din fondurile alocate de Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 Art.5 Modificarea 

  Părţile au dreptul, pe durata acordului, de a conveni modificarea clauzelor 
acestuia, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului. 

 
 Art.6 Dispoziţii finale 
 

 Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine neexecutorie, va fi 

înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi nescrisă, iar aceasta nu va afecta 
sau împiedica îndeplinirea sau executarea celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care 
vor continua să rămână în vigoare 

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

 
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 4 exemplare 

originale, dintre care 3 (trei) exemplare pentru unitatea finanţatoare şi un exemplar pentru 
beneficiar. 

 
 
 
   CONSILIUL JUDEŢEAN                                                  FUNDAŢIA FOR GYM  
           HUNEDOARA                                                                FILIALA DEVA        
 
 
            PREŞEDINTE,                                                             PREŞEDINTE, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                         Nicolae Forminte 

 
 

 
      DIRECTOR EXECUTIV,                                             RESPONSABIL FINANCIAR, 
            Daniela Sălaşan                                                             Amalia Cătană 
 
 
 
           VIZAT CONTROL  
     FINANCIAR - PREVENTIV, 
            Gabriela Bîndea                                                             
 
 
 
COMPARTIMENT CULTE, SPORT,  
   TURISM, ACTIVITATI CULTURALE 
              Carmen Josan 
 
 
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,                                                                       
             Mariana Bârsoan 



ROMANIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

HOTĂRÂREA  NR.65/2010 
privind eliberarea din funcția de director – manager la Muzeul Civilizației Dacice și Romane 

Hunedoara-Deva, a domnului Morar Nicolae Marcel 
 
 

 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Serviciului Corp Control din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, 
precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În baza Raportului de control privind activitatea Muzeului Civilizației Dacice și Romane 
Hunedoara – Deva, întocmit de Serviciul Corp control și înregistrat la Consiliul Judeţean 
Hunedoara sub nr.3887/12.05.2010; 
  În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.a și alin.2 lit.e din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Domnul Morar Nicolae Marcel se eliberează din funcția de director – manager la 
Muzeul Civilizației Dacice și Romane Hunedoara-Deva. 
 Art.2 Împuternicește Președintele Consiliului Județean Hunedoara pentru a numi, prin 
dispoziție, persoana care va asigura conducerea interimară a Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane Hunedoara - Deva, până la ocuparea postului,  în condițiile legii. 
 Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, 
resurse umane și va fi comunicată domnului Morar Nicolae Marcel, prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
           
                          
                                                                                          
        PREȘEDINTE,                                     SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
               Mircea Ioan Moloţ                                                              Dana Dan 
 
 

 

Deva, la 28 mai 2010 

 



 ROMÂNIA   
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.66/2010  
privind modificarea încadrării drumului judeţean DJ 761:Şoimuş-Bârsău- 

Certeju de Sus-Săcărâmb-DJ 705 
 
 

 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Serviciul administrare drumuri şi achiziţii publice, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara ; 
 Văzând Hotărârea nr.66/2010 a Consiliului Local al Oraşului Geoagiu, transmisă prin 
adresa nr.3914/2010 ,  Hotărârea nr.30/2010 a Consiliului Local al Comunei Rapoltu Mare, 
transmisă prin adresa nr.714/2010, precum şi Hotărârea nr.13/2010 a Consiliului Local al 
Comunei Certeju de Sus, înregistrată la consiliul judeţean cu nr.4286/2010 ; 
 In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică  şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.12 alin.2 şi art.13 
din Ordonanţa Guvernului României nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 In 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 şi completările ulterioare; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

  Art.1. Se aprobă încadrarea sectorului de drum judeţean DJ 761:Şoimuş-Bârsău-Certeju 
de Sus-Săcărâmb-DJ 705, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean, în 
categoria funcţională a drumurilor de interes local. 

Art.2. Se aprobă transmiterea sectoarelor de drum judeţean menţionate la art.1 din 
prezenta, din domeniul public al judeţului Hunedoara şi administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara, în domeniul public al Orasului Geoagiu, al Comunei Certeju de Sus şi al Comunei 
Rapoltu Mare şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. 
 Art.3. Predarea-preluarea sectoarelor de drum menţionate în anexa la prezenta se face 
pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri. 
  Art.4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
protocolul menţionat 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 funcţională a 
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, precum şi 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 28 mai  2010 



 
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA           Anexa  
                             la Hotărârea nr.66 /2010 

  a Consiliului Judeţean Hunedoara 
                                                                           
 

 
 
 
 
 

  Modificarea încadrării drumului judeţean DJ 761:Şoimuş-Bârsău-
Certeju de Sus-Săcărâmb-DJ 705 în lungime totală de 36,275m astfel: 
 
 
 
 
 
 

DJ 761: Şoimuş-Bârsău-Certeju de Sus-Săcărâmb (drum modernizat) 
 Lungime :   22,00 km         

Origine :      km 0+000       Şoimuş (DN 76) 
   Destinaţie : km 22+000 Săcărâmb 
   Drumul este modernizat intre km 0+000-22+000 

DC31: Geoagiu Băi(DJ 705H)-Săcărâmb (drum de pământ) 
 Lungime     11,620 km         

Origine :      km 0+000       Geoagiu Băi(DJ 705H) 
   Destinaţie : km 11+620 Săcărâmb 

DJ 705H: DJ 705(km 8+800)-Geoagiu Băi (drum modernizat) 
 Lungime     2,655 km         

Origine :      km 0+000       DJ 705(km 8+800) 
Destinaţie : km 2+655 Geoagiu Băi(DC 31) 

 
 
 Notă : 
  
  Drumul comunal DC 31 se desfăşoară astfel : 

- între km 0+000-7+970 se desfăşoară pe teritoriul administrativ al oraşului 
Geoagiu 

- între km 7+970-8+120 se desfăşoară pe teritoriul administrativ al comunei 
Rapoltu Mare 

- între km 8+120-11+620 se desfăşoară pe teritoriul administrativ al comunei 
Certeju de Sus 

 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA  Nr.67/2010    
pentru aprobarea unor documentaţii tehnico–economice privind unele 

obiective de investiţii al Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Serviciul tehnic şi proiectare, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Călan  nr.37/2010 cu 
privire la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici la obiectivul de investiţii”Reabilitarea sitului industrial de pe fosta 
platformă industrială Călan şi pregătirea lui pentru noi activităţi”; 
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale  
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale          
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
   Art. 1. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică privind obiectivul 
de investiţii ”Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială 
Călan şi pregătirea lui pentru noi activităţi”, potrivit anexei nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta. 
   Art. 2. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică privind obiectivul 
de investiţii al S.C. Apa Prod S.A. Deva - ”Hală producţie, spaţiu depozitare 
materiale, amenajare platformă pentru parcare maşini”, potrivit anexei nr.2, 
care face parte integrantă din prezenta. 
           Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic şi proiectare  şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara.    

                                                                                                         
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
 
Deva, la 28 mai 2010 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.68/2010 
privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli  

pe anul 2010, ale unor instituţii publice din subordinea și finanțarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara  

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

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 – Se aprobă rectificarea cu suma de +84,80 mii lei a bugetului de 
venituri şi cheltuieli al activității finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010 
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, 
conform anexelor nr.1- 4 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al activității finanțate 
integral din venituri proprii pe anul 2010 al Centrului de Pedagogie Curativă 
Simeria, conform anexelor nr.5 și nr.6 la prezenta hotărâre. 
 Art.3 – Anexele nr.1 – 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 - 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. 

 
                  
   PREŞEDINTE,               SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

         Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 24 iunie 2010  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.69/2010  
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 
 

 
   CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
   Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul comun de 
specialitate al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
    Văzând adresa nr.15399/2010 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara şi ţinând cont de Hotărârea nr.6/2010 a Colegiului Director al 
Direcţiei; 
   In temeiul dispoziţiilor art.9 din Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.129/2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara; 

  In conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. 2 din Hotărârea 
Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată; 
    In baza reglementărilor art. 91 alin. 2 lit. c 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; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
    Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, potrivit anexei care face parte din 
prezenta. 
    Art. 2. Cu data prezentei, Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara nr.30/2005, 
nr.26/2007 și nr.157/2007 se abrogă. 
    Art. 3. Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
 
           
 PREŞEDINTE                                  SECRETAR AL JUDEŢULUI 

Mircea Ioan Moloţ                                            Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 24 iunie 2010 



                ANEXA 

 la  Hotărârea nr.69/ 2010 
                                   a Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
    

R E G U L A M E N T 
de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 
 

 

Cap. I.    DISPOZITII GENERALE 
 
Art. 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, denumită în continuare Direcţie 
generală, este instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
Art. 2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara  are rolul de a asigura la nivel 
judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, 
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în 
nevoie. 
 
Art. 3. Finanţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara se asigură din 
bugetul judeţului Hunedoara.  
 
Art. 4. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara are patrimoniu propriu, format din 
bunuri mobile şi imobile din dotare, provenite din fondurile puse la dispoziţie de către consiliul judeţean, precum 
şi cele preluate prin protocol de predare – preluare de la instituţiile reorganizate. 
 
Art. 5. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara are sediul în municipiul Deva, str. 
Iuliu Maniu, nr. 18, judeţul Hunedoara. 
 
Cap. II FUNCŢII 
 
Art. 6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara îndeplineşte următoarele funcţii: 
  a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă 
socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, 
pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean; 

b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului; 
     c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 
     d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi 
în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii 
societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu; 
     e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru 
implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, 
precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului; 

     f) de reprezentare a consiliului judeţean, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi 
protecţiei copilului. 

Cap. III. ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 
HUNEDOARA 

Art. 7. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara îndeplineşte următoarele atribuţii 
principale: 



 

a) în domeniul protecţiei persoanei adulte: 
 1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi 
resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării 
capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, 
după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 
 2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a 
opiniei; 
 3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflată în nevoie, inclusiv pentru 
înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 
 4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în 
nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării 
sau revocării măsurii stabilite; 
 5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, 
inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate; 
 6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind 
măsurile de asistenţă socială; 
 7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; 
 
b) în domeniul protecţiei drepturilor copilului: 
 1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri 
de protecţie specială; 
 2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie 
specială a copilului;  
 3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul; 
 4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri; 
 5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în 
condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali 
profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora; 
 6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său 
familial; 
 7. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza 
stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora; 
 8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa 
sa; 
 9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează 
condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de 
persoană aptă să adopte copii; 
 10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi relaţiile dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; 
sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce 
vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit; 
 11. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; 
 
 
c) alte atribuţii: 
 1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul 
asistenţei sociale şi protecţiei copilului; 
 2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de 
admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială; 
 3. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca 
formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului; 
 4. evaluează şi pregăteşte persoane, identifică serviciul public local de asistenţă socială, care pot deveni 
asistenţi personali ai persoanei cu handicap, şi supraveghează activitatea acestor asistenţi; 
 5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei 
sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia; 



 6. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai 
societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în 
funcţie de nevoile comunităţii locale; 
 7. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte 
instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii; 
 8. asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi 
prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita 
accesul persoanelor la aceste drepturi; 
 9. propune consiliului judeţean, înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de 
asistenţa socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului; 
 10. prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate; 
 11. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap; 
 12. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor 
acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

13.acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor 
în nevoie inclusiv îngrijirea la domiciliu; 
 14. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile / 
serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia; 
 15. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale 
comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap; 
 16. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului 
judeţean. 
 
 

Cap. IV.  STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ 

Organizarea 
Art. 8. (1) Structura organizatorică, numărul de personal şi statul de funcţii se aprobă prin hotărârea consiliului 
judeţean, la propunerea colegiului director. 

 (2) Direcţia generală are următoarea structură organizatorică: 

1) Compartimentul control, audit-intern 
2) Biroul  juridic,  Secretariat Comisie pentru Protecţia  Copilului 
3) Biroul  tehnic, întreţinere şi reparaţii 
4) Compartiment  achiziţii 
5) Biroul informatizare, dezvoltare şi implementare proiecte în domeniul asistenţei sociale 
6) Serviciul  familial, asistenţi  maternali, plasamente familiale - Compartimentul asistenţi maternali 
7) Compartimentul adopţii, postadopţii, coordonare CL şi ONG 
8) Compartimentul abuz, trafic, incluziune sociala 
9) Echipa mobilă de intervenţie rapidă in cazuri de abuz, neglijare, exploatare prin muncă a copilului 
10) Compartimentul  delincvenţă,  devianţă 
11) Compartimentul evaluare complexă copii 
12) Serviciul  rezidenţial, monitorizare servicii sociale 
13) Compartimentul management caz pentru servicii de tip rezidenţial 
14) Serviciul evaluare complexă drepturi, facilităţi  pentru persoanele  cu  handicap 
15) Compartimentul  secretariat, comisie  evaluare 
16) Biroul  rezidenţial adulţi  
17) Serviciul personal, organizare, salarizare 
18) Compartimentul  funcţionari  publici, formare profesională 
19) Compartimentul relaţii  publice, evaluare iniţială 
20) Compartimentul intern de prevenire şi protecţie  
21) Biroul contabilitate 
22) Compartimentul  financiar – buget 



23) Compartimentul calcul, costuri şi decontări 
24) Biroul  aprovizionare 
25) Compartimentul parc auto 
26) Servicii de tip rezidențial pentru copii 

 Reţea de servicii de tip familial Valea Jiului 
 Reţea de servicii de tip familial Deva 
 Centrul de plasament Brad 
 Centrul de plasament Haţeg 
 Centrul de orientare, supraveghere, sprijinire a reintegrării sociale a copilului Cuore- Petroşani 
 Centrul de primire în regim de urgenţă Deva 
 Casa familială pentru copii cu dizabilităţi Hunedoara 
 Centrul specializat pentru copilul cu dizabilităţi Hunedoara 
 Centrul maternal Hunedoara 
 Case familiale Hunedoara 
 Centrul de plasament pentru copilul cu handicap Hunedoara 
 Centrul de plasament pentru copilul cu handicap Vulcan  
 Centrul de plasament Lupeni  
 Complex de servicii Orăştie - Centrul de plasament Orăştie 

27) Servicii de zi pentru copii 
 Centru de zi Deva 
 Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Hunedoara 
 Complex de servicii Orăştie - Centru de prevenire şi intervenţie împotriva abuzului şi neglijenţei Orăştie 
 Servicii de recuperare pentru copii şi adulţi cu handicap Deva 

28) Servicii pentru persoane adulte 
 Centrul de îngrijire şi asistenţă Brad 
 Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Simeria 
 Centrul de îngrijire şi asistenţă Petrila 
 Centrul de îngrijire şi asistenţă Bretea Streiului 
 Centrul de îngrijire şi asistenţă Brănişca 
 Centrul de îngrijire şi asistenţă Geoagiu 
 Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 1 Păclişa 
 Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 2 Păclişa 
 Centrul de îngrijire şi asistenţă nr. 3 Păclişa 
 Cămin pentru persoane vârstnice Pui 
 Locuinţe protejate Orăştie 
 Locuinţe protejate Lupeni  
 Locuinţa protejată pentru adultul seropozitiv Petroşani 

 
 (3) Centrele de plasament, centrul de primire în regim de urgenţă, centrul de zi, casele de tip familial, 

reţelele de servicii de tip familial, complexul de servicii, centrele de îngrijire şi asistenţă adulţi, centrul de integrare 
prin terapie ocupaţională sunt organizate la nivel de serviciu.  
Art. 9. (1) Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Hunedoara se asigură de 
directorul general şi de colegiul director. 
    (2) Directorul general este ajutat de 4 directori generali adjuncţi dintre care: director general adjunct 
pentru protecţia copilului, director general adjunct pentru persoana adultă, director general adjunct resurse 
umane şi director general adjunct economic. 
 (3) Directorii generali adjuncţi coordonează activităţile din cadrul compartimentelor subordonate 
conform organigramei şi asigură rezolvarea problemelor curente.  

  (4) În absenţa directorului general, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directori generali 
adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului general. 
 
Directorul General 
 
 Art. 10. (1) Directorul general al Direcţiei generale asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de 
buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. 



     (2) Directorul general reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu 
persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. 

    (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite dispoziţii. 
         (4) Directorul general îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 

♦ exercită atribuţiile ce îi revin Direcţiei generale în calitate de persoană juridică; 
♦ exercită funcţia de ordonator secundar de credite; 
♦ întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe 
care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului judeţean; 
♦ elaborează şi supune aprobării consiliului judeţean, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu şi lung, de 
restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, având 
avizul colegiului director şi al comisiei; 
♦ elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor 
copilului, stadiul implementărilor strategiilor prevăzute la alin. 4 şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea 
acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului; 
♦ aprobă statul de personal al Direcţiei generale; numeşte şi eliberează din funcţie personalul Direcţiei 
generale, potrivit legii; elaborează şi propune spre aprobare consiliului judeţean, statul de funcţii al Direcţiei 
generale, având avizul colegiului director; 
♦ controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni disciplinare acestui 
personal; 
♦ constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 272 / 2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
♦ este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu aceasta; 
♦ asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului. 

 (5) Directorul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului 
judeţean. 

 (6) Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului general al Direcţiei generale se 
fac la propunerea preşedintelui consiliului judeţean prin hotărâre a consiliului judeţean. 

 
Colegiul Director 

 
Art. 11. (1) Colegiul director al Direcţiei generale este compus din: directorul general, directorii generali adjuncţi, 
personalul de conducere din cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 consilieri judeţeni, având cu precădere studii 
socio-umane, propuşi de preşedintele consiliului judeţean. 

     (2) Preşedintele colegiului director este secretarul  judeţului. În situaţia în care preşedintele colegiului 
director nu îşi poare exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul general al Direcţiei generale. 

     (3) Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului general, 
precum şi în şedinţă  extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului general, a preşedintelui 
colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjuncţi. 

    (4) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele consiliului judeţean, 
membrii comisiei pentru protecţia copilului şi alţi consilieri judeţeni, precum şi alte persoane invitate de membrii 
colegiului director. 

        (5) Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
♦ analizează şi controlează activitatea Direcţiei generale; propune directorului general măsurile necesare 
pentru îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei generale; 
♦ avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar; 
♦ avizează proiectul strategiei de organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi protecţie a 
drepturilor copilului şi rapoartelor privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului 
elaborate de directorul general al Direcţiei generale; avizul este consultativ; 
♦ propune consiliului judeţean modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Direcţiei generale precum şi rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia; 
♦ propune consiliului judeţean, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei generale, altele decât 
bunurile imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 
♦ hotărăşte asupra concesionării sau închirierii de bunuri sau servicii de către Direcţia generală, prin licitaţie 
publică organizată în condiţiile legii; 



♦ întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, precum şi premierea şi 
sporurile care se acordă la salariul personalului Direcţiei generale, cu încadrarea în resursele financiare alocate 
de consiliul judeţean, în condiţiile legii. 

  (6) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărârea consiliului judeţean. 
  (7) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi 

şi a preşedintelui.  
  (8) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, colegiul director adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor. 

 
Directorul General Adjunct pentru Protecţia Copilului 
 
Art. 12. Directorul general adjunct în domeniul protecţiei copilului îndeplineşte următoarele atribuţii: 
♦ coordonează: serviciul rezidenţial, monitorizare servicii sociale; serviciul familial, asistenţi maternali, 

plasamente familiale (compartimentul asistenţi maternali), compartimentul adopţii, postadopţii, coordonare 
CL şi ONG; compartimentul delincvenţă, devianţă; compartimentul abuz, trafic, incluziune socială; echipa 
mobilă de intervenţie rapidă in cazuri A/N/E, compartimentul evaluare complexă copii, toate centrele de 
plasament, reţelele de servicii de tip familial, complexul de servicii, centrul maternal, centrul de zi,centrul de 
recuperare pentru copii cu dizabilităţi care asigură servicii pentru protecţia copilului; 

♦ propune directorului general programe şi proiecte privind eficientizarea  serviciilor oferite  beneficiarilor, în 
conformitate cu obiectivele strategiei naţionale şi judeţene  în domeniul protecţiei copilului; 

♦ elaborează împreună cu directorul general fişa postului pentru şefii de servicii, respectiv coordonator 
compartiment din cadrul structurilor coordonate; 

♦ coordonează activitatea de evaluare pentru structurile din subordine şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea 
activităţii; 

♦ propune programe de formare profesională pentru categoriile de personal din structurile pe care le 
coordonează; 

♦ stabileşte şi urmăreşte măsurile privind aplicarea standardelor de calitate pentru serviciile privind protecţia 
copilului; 

♦ elaborează componentele de strategie specifică activităţii structurilor pe care le coordonează; 
♦ pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate din cadrul direcţiei. 

 
Directorul General Adjunct pentru Persoana Adultă  
 
Art. 13. Directorul general adjunct pentru persoana adultă îndeplineşte următoarele atribuţii: 
♦ coordonează: biroul rezidenţial adulţi, serviciul de evaluare complexă, drepturi facilităţi pentru persoane cu 

handicap, compartimentul secretariat comisie evaluare,  toate centrele de îngrijire şi asistenţă şi locuinţele 
protejate pentru adulţi ; 

♦ propune directorului general programe şi proiecte privind eficientizarea  serviciilor oferite beneficiarilor, în 
conformitate cu obiectivele strategiei naţionale şi judeţene în domeniul protecţiei sociale pentru adulţi; 

♦ elaborează împreună cu directorul general fişa postului pentru şefii de servicii, birouri, respectiv coordonator 
compartiment din cadrul structurilor coordonate; 

♦ coordonează activitatea de evaluare pentru structurile din subordine şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea 
activităţii; 

♦ propune programe de formare profesională pentru categoriile de personal din structurile pe care le 
coordonează; 

♦ stabileşte şi urmăreşte măsurile privind aplicarea standardelor de calitate pentru serviciile privind protecţia 
socială a adulţilor; 

♦ elaborează componentele de strategie specifică activităţii structurilor pe care le coordonează; 
♦ pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate din cadrul direcţiei. 
 
Directorul General Adjunct Resurse Umane 
 
Art. 14. Directorul general adjunct resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii: 
♦ coordonează  activitatea serviciului personal, organizare, salarizare, compartimentului funcţionari publici, 

formare profesională, compartimentului relaţii publice,evaluare iniţială şi a compartimentului intern de 
prevenire şi protecţie. 



♦ stabileşte strategiile şi politicile de personal şi asigură implementarea funcţiei de resurse umane în cadrul 
Direcţiei generale; 

♦ asigură corelarea strategiei judeţene în domeniul protecţiei sociale cu numărul şi structura de personal, în 
vederea îndeplinirii misiunii în condiţii optime;  

♦ participă ca membru al Colegiului director în formularea strategiilor, politicilor, planurilor şi bugetelor direcţiei 
şi în monitorizarea performanţei organizaţiei astfel încât să fie asigurată îndeplinirea misiunii acesteia şi 
atingerea obiectivelor; 

♦ asistă directorul general şi pe ceilalţi directori în aplicarea politicii de personal şi în relaţiile cu angajaţii, 
pentru a se asigura respectarea valorilor de bază ale organizaţiei şi respectarea obligaţiilor sociale; 

♦ propune măsuri de dezvoltare a structurilor Direcţiei generale, corelate cu politica de management a 
schimbării, pentru maximizarea eficacităţii organizaţiei; 

♦ planifică şi conduce dezvoltarea angajaţilor, managementul performanţei şi al carierei pentru a îmbunătăţi 
eficacitatea individului şi a oferi angajaţilor cele mai bune oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor şi carierei în 
cadrul direcţiei;  

♦ dezvoltă politici, proceduri legate de acordarea de recompense şi a salariului, care au rolul de a atrage, 
reţine şi motiva angajaţii, astfel încât să fie echitabile intern şi competitive extern şi să opereze eficient din 
punct de vedere al costurilor. 

♦ coordonează aplicarea strategiilor şi politicilor referitoare la relaţiile dintre salariaţi, cu un accent deosebit pe 
comunicare, maximizarea implicării angajaţilor şi minimizarea conflictelor cu aceştia; 

♦ este informat la zi cu noutăţile în practicile de personal şi este gata să introducă inovaţiile în activitatea 
curentă a organizaţiei. 

 
Director General Adjunct Economic 
  
Art. 15. Directorul general adjunct economic îndeplineşte următoarele atribuţii: 
♦ coordonează şi răspunde de activitatea biroului contabilitate, compartimentului calcul, costuri si decontări, 

compartimentului financiar, buget, biroului aprovizionare, compartimentului parc auto; 
♦ elaborează, împreună cu directorii generali adjuncţi, studii de specialitate pentru eficientizarea costurilor 

direcţiei generale referitoare la serviciile, birourile şi compartimentele funcţionale ale acesteia; 
♦ analizează împreună cu directorii generali adjuncţi costurile proiectelor de dezvoltare instituţionale pe noi 

servicii şi structuri; 
♦ întocmeşte proiectul bugetului  de venituri şi cheltuieli al Direcţiei generale; 
♦ răspunde de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi 

aprobate potrivit legii; 
♦ răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termenele stabilite de lege a 

situaţilor financiare asupra situaţiei patrimoniului şi execuţiei bugetare; 
♦ răspunde de angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; 
♦ urmăreşte încheierea anuală a contractelor şi a comenzilor pentru toate produsele necesare Direcţiei şi 

centrelor; 
♦ urmăreşte respectarea atribuţiilor ce revin salariaţilor din structurile subordonate şi propune sancţiuni 

disciplinare pentru aceştia; 
♦ propune şi iniţiază programe de formare profesională pentru categoriile de personal din structurile 

subordonate; 
♦ pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate din cadrul direcţiei.  
 

Cap. V. ATRIBUŢIILE  SERVICIILOR FUNCŢIONALE ALE DIRECŢIEI  GENERALE DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

 
Art. 16. Serviciile funcţionale ale Direcţiei generale îndeplinesc următoarele atribuţii:  

1. Compartimentul control audit intern  
♦ elaborează planul anual de audit public intern; 
♦ efectuează misiuni de audit public intern conform Planului de audit public intern anual, aprobat de 

conducătorul entităţii publice, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar ale DGASPC sunt 
transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 



♦ exercită misiuni de audit public intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul DGASPC, inclusiv în 
entităţile subordonate cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi administrarea 
patrimoniului public; 

♦ întocmeşte Rapoarte de Audit Public Intern în urma derulării misiunilor de audit public intern; 
♦ identifică deficienţele constatate şi propune recomandări pentru remedierea acestora; 
♦ raportează periodic organului ierarhic superior despre constatările făcute în urma derulării misiunilor de audit 

public intern şi urmăreşte punerea în aplicare a recomandărilor făcute în rapoartele de audit public intern; 
♦ informează Directorul General al DGASPC în cazul în care identifică unele iregularităţi sau posibile prejudicii 

cu privire la utilizarea fondurilor publice; 
♦ verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, legilor în vigoare aplicabile activităţii desfăşurate în cadrul 

DGASPC; 
♦ desfăşoară activităţi de control intern inopinat sau planificat în cadrul entităţilor subordonate  şi în 

serviciile/compartimentele şi birourile DGASPC; 
♦ efectuează controale şi verificări în activitatea desfăşurată în cadrul  direcţiei în cazul unor sesizări şi 

reclamaţii  sau din dispoziţia Directorului General; 
♦ întocmeşte Note de constatare/Procese verbale în urma desfăşurării activităţilor de control intern în care 

propune măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate; 
♦ urmăreşte aplicarea măsurilor propuse în Notele de constatare, Procesele verbale întocmite în urma 

controalelor efectuate ; 
♦ raportează cu privire la activitatea de audit public intern şi control intern atât către Directorul General al 

DGASPC cât şi către alte structuri abilitate să verifice activitatea de audit şi control intern; 
♦ verifică cunoaşterea şi aplicarea corectă  a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare de către personalul 

angajat al DGASPC; 
♦ în urma acţiunilor de control şi verificări, propune Directorului General al DGASPC sancţionarea personalului 

angajat în cazul  nerespectării atribuţiilor de serviciu, a reglementărilor şi legilor în vigoare; 
♦ îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau dispoziţii date de Directorul General al instituţiei 

publice. 
 
2. Biroul Juridic, Secretariat Comisia pentru Protecţia Copilului 

 
 Juridic  

♦ avizează contractele civile şi comerciale, convenţii de colaborare cu privire la activitatea Direcţiei generale; 
♦ avizează dispoziţiile şi celelalte acte cu caracter juridic repartizate; 
♦ redactează cererile de chemare în judecată, precum şi de executare a căilor de atac,  la  solicitarea 

compartimentelor de specialitate; 
♦ primeşte  citaţiile şi  toată corespondenţa juridică; 
♦ ţine evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate în curs de judecată, conducând registrul de evidenţă a 

cauzelor; 
♦ asigură, în condiţiile legii, reprezentarea Direcţiei generale în faţa organelor judecătoreşti sau a altor organe 

de jurisdicţie; 
♦ reprezintă în faţa organelor judecătoreşti Direcţia generală în cauzele privind protecţia specială a copilului: 

plasament, plasament în regim de urgenţă, supravegherea specializată, precum şi în alte cauze privind 
copilul aflat în dificultate, conform Legii 272 / 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

♦ reprezintă în faţa organelor judecătoreşti Direcţia generală în cauzele privind: deschiderea procedurii 
adopţiei interne, încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea adopţiei, conform Legii nr. 273 / 2004 
privind regimul juridic al adopţiei, republicată; 

♦ organizează informarea şi documentarea juridică prin constituirea de colecţii de Monitoare oficiale, hotărâri 
ale Guvernului şi alte acte normative, publicaţii juridice, literatura de specialitate, etc. 

 
 Secretariatul Comisiei pentru Protecţiei Copilului 

♦ secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului (CPC) este condus de secretarul acesteia, numit prin 
dispoziţie a directorului general al DGASPC-ului; 

♦ asigură lucrările de secretariat ale CPC-ului;  



♦ convocă membrii CPC-ului la şedinţele ordinare şi extraordinare, din dispoziţia preşedintelui sau a 
vicepreşedintelui; 

♦ asigură participarea obligatorie a secretarului CPC la şedinţe, fără drept de vot; 
♦ asigură convocarea în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului a părinţilor, a copilului care a împlinit vârsta de 

10 ani, a persoanei, familiei sau reprezentantului organismului privat autorizat care doreşte să-i fie dat în 
plasament copilul, precum şi a oricăror persoane care pot da relaţii în cauză; 

♦ convocarea se face în scris prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, transmisă cu cel puţin 5 
zile înainte de data şedinţei, însoţită de procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de convocare; în situaţii 
excepţionale, convocarea se face telefonic; 

♦ în cazul în care procedura de convocare în scris prin scrisoare recomandată nu poate fi îndeplinită, 
convocarea se face prin afişare la sediul Comisiei, precum şi la sediul primăriei unităţii administrativ-
teritoriale pe teritoriul căreia se află ultimul domiciliu cunoscut al persoanei interesate, cu cel puţin 3 zile 
înainte de data şedinţei; în acest caz, secretarul Comisiei întocmeşte procesul-verbal de îndeplinire a 
procedurii de convocare prin afişare, care va fi semnat şi de reprezentantul primăriei la care se afişează 
convocarea; 

♦ întocmeşte registrul special de evidenţă a convocărilor care cuprinde confirmările de primire a scrisorilor 
recomandate, precum şi procesele-verbale de îndeplinire a procedurii de convocare; 

♦ înregistrează cererile adresate de către copil în legătură cu procedurile în faţa Comisiei şi aduce la 
cunoştinţă  modul de soluţionare a acestora; 

♦ secretarul comisiei consemnează în procesul-verbal al şedinţei audierile şi dezbaterile ce au loc în şedinţele 
Comisiei, hotărârile adoptate de ea, precum şi modul în care acestea au fost adoptate şi care au fost 
semnate de către preşedinte, vicepreşedinte, precum şi de membrii prezenţi şi se contrasemnează de către 
secretarul Comisiei;   

♦ procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei se consemnează în registrul special de procese-verbale, ale cărui 
pagini sunt numerotate şi poartă ştampila Comisiei, precum şi semnătura secretarului Comisiei; 

♦ hotărârile Comisiei se redactează de către secretariatul Comisiei, potrivit procesului-verbal al şedinţei în care 
au fost adoptate, în termen de 3 zile de la data ţinerii şedinţei;  

♦ asigură corespondenţa între CPC şi alte comisii judeţene, servicii publice specializate, organisme private 
autorizate, Oficiul Român pentru Adopţii şi orice persoană fizică sau juridică interesată; 

♦ secretarul Comisiei prezintă datele de identitate ale copilului şi ale persoanelor chemate în faţa Comisiei 
pentru soluţionarea cazului, precum şi situaţia privind convocările acestora, pe baza registrului special de 
evidenţă a convocărilor; 

♦ întocmeşte registrul special de evidenţă a hotărârilor care sunt semnate de preşedintele Comisiei sau de 
vicepreşedinte, şi se contrasemnează de secretarul Comisiei; 

♦ întocmeşte un registru separat de evidenţă pentru hotărârile privind încadrarea într-un grad de handicap şi 
orientarea şcolară; 

♦ comunică hotărârile Comisiei, persoanelor interesate, în termen de 5 zile de la data ţinerii şedinţei, prin 
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;  

♦ întocmeşte registrul general de intrări-ieşiri al Comisiei, pentru actele emise de Comisie dar care nu necesită 
adoptarea unei hotărâri, fiind semnate de preşedintele acesteia sau de vicepreşedinte; 

♦ coordonează activitatea de arhivare a corespondenţei CPC-ului; 
♦ informează membrii Comisiei despre prevederile actelor normative cu aplicabilitate în acest domeniu de 

activitate; 
 

3. Biroul tehnic, întreţinere şi reparaţii 
♦ asigură întocmirea inventarului tuturor lucrărilor de reparaţii curente şi capitale, precum şi de investiţii pentru 

clădirile şi instalaţiile aferente acestora, aflate în dotarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului, stabilind priorităţile; 

♦ asigură întocmirea devizelor tehnice ale lucrărilor propuse; 
♦ organizează licitaţiile privind angajarea lucrărilor de reparaţii curente şi capitale şi de investiţii; 
♦ verifică devizele ofertă şi situaţiile de lucrări prezentate la plată; 
♦ urmăreşte calitatea execuţiei lucrărilor de reparaţii şi de investiţii; 
♦ asigură organizarea şi executarea lucrărilor de reparaţii în regim propriu.  
♦ gestionează bunurile mobile şi imobile din patrimoniul direcţiei; 



♦ întocmeşte necesarul anual, trimestrial şi lunar de aprovizionat cu materiale de întreţinere, materiale de uz 
gospodăresc, obiecte de inventar, furnituri de birou pentru direcţie; 

♦ organizează şi răspunde de evidenţa gestiunii, a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar stabilind 
responsabilii de inventar pe locuri de folosinţă din direcţie; 

♦ asigură în colaborare cu Compartimentul relaţii publice mass-media efectuarea abonamentelor la publicaţiile 
de specialitate necesare desfăşurării activităţii compartimentelor funcţionale din cadrul direcţiei; 

♦ urmăreşte normele de prevenire şi stingere a incendiilor în spaţiul aferent direcţiei, întocmeşte planul de 
evacuare şi asigură instruirea personalului; răspunde potrivit legii  de aplicarea normativelor şi instrucţiunilor 
privind protecţia muncii; asigură obţinerea vizelor şi autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor 
prevăzute de lege; 

♦ stabileşte măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţia muncii, corespunzător condiţiilor de muncă 
şi factorilor de mediu specifici; 

♦ consemnează în documente toate operaţiunile privind mişcarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar  pe 
locuri de folosinţă la direcţie; 

♦ urmăreşte dotarea corespunzătoare cu mobilier, folosirea judicioasă a telefoanelor şi a spaţiului aferent 
fiecărui salariat; 

♦ efectuează inventarul periodic şi asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor cu privire la casarea, 
declasarea sau transmiterea bunurilor de inventar din administraţia direcţiei, întocmind documentele 
necesare,  pentru aparatul propriu; 

♦ participă la casarea şi declasarea mijloacelor materiale din direcţie şi unităţile subordonate; 
♦ răspunde de valorificarea bunurilor recuperate din operaţiunile de clasare, declasare şi scoatere din uz; 
♦ răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa ştampilelor; 
♦ asigură arhivarea, păstrarea documentelor şi actelor într-un spaţiu special amenajat (arhiva); 
♦ asigură buna desfăşurare a activităţii de gospodărire a mijloacelor materiale ale direcţiei; 
♦ asigură încheierea contractelor pentru energie electrică, apă, canal, încălzire, chirie, asigurări, abonamente 

radio – TV şi diverse alte prestări de servicii, pe baza ofertelor de preţ (deratizare, dezinsecţie, service 
echipament calculatoare, etc.); 

♦ face propuneri de aprovizionare cu materiale de întreţinere, inventar gospodăresc, rechizite de birou şi 
asigură depozitarea, conservarea şi distribuirea acestora; 

♦ asigură paza, prin personalul angajat cu atribuţii de pază, a obiectivelor direcţiei; 
♦ organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri şi spaţiile aferente, întreţinerea căilor de acces şi 
deszăpezirea acestora; 
♦ în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin conlucrează cu toate serviciile, birourile, compartimentele de specialitate 
şi centrele subordonate din cadrul direcţiei. 
 

4. Compartimentul achiziţii 
♦ elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte 

compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara;  
♦ creează şi reactualizează baza proprie de date al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea 

produselor, lucrărilor, respectiv serviciilor care se intenţionează a se achiziţiona; 
♦ realizează şi întocmeşte studiul de piaţă; 
♦ întocmeşte anunţul de intenţie / de participare, de atribuire şi invitaţia de participare la licitaţia publică; 
♦ asigură corespondenţa produselor, serviciilor şi dacă este posibil, a lucrărilor de construcţii cu sistemul de 

grupare şi codificare CPV; 
♦ selectează procedura ce se va aplica pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; 
♦ transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI – a Achiziţii Publice, anunţuri de 

intenţie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică; 
♦ transmite invitaţiile de participare furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor de servicii; 
♦ asigură obţinerea unui exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei de către orice 

operator economic; 
♦ întocmeşte şi transmite răspunsurile la clarificările privind elementele cuprinse în documentaţia pentru 

elaborarea şi prezentarea ofertei solicitate de furnizori, executanţi sau prestatori care au obţinut un exemplar 
al documentaţiei respective; 

♦ propune şi redactează dispoziţia de constituire a comisiei de evaluare sau negociere şi de recepţie; 
♦ elaborează documentaţia de atribuire, aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 



♦ constituie şi păstrează dosarul de achiziţii publice; 
♦ asigură furnizarea datelor referitoare la achiziţiile publice organizate de D.G.A.S.P.C. Hunedoara, către 

SEAP. 
 

5. Biroul informatizare, dezvoltare şi implementare proiecte în domeniul asistenţei sociale 
♦ colectează şi centralizează informaţiile şi datele privitoare la copiii şi persoanele aflate în dificultate, la nivelul 

judeţului Hunedoara; 
♦ întreţine sistemul de monitorizare (CMTIS) şi baza de date privind cazurile instrumentate de către specialişti 

D.G.A.S.P.C. Hunedoara; 
♦ actualizează, prelucrează, evaluează, interpretează şi raportează evidenţa statistică, la nivelul judeţului 

Hunedoara, privind copiii şi persoanele adulte care se află în dificultate; 
♦ monitorizează, analizează şi evaluează situaţia socio-economică, la nivelul judeţului, privind copiii şi 

persoanele adulte care se află în dificultate; 
♦ elaborează studii, sinteze şi prognoze cu privire la diversele aspecte ale problematicii sociale din judeţul 

Hunedoara; 
♦ întocmeşte periodic sau la cerere: rapoarte, analize şi sinteze privind situaţia copiilor, familiilor şi persoanelor 

aflate în dificultate în judeţul Hunedoara; 
♦ realizează un schimb permanent de informaţii cu alte direcţii judeţene, A.N.P.F.D.C., A.N.P.H. şi cu alte 

autorităţi şi instituţii centrale şi locale cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale; 
♦ elaborează proiectele de strategii anuale, pe termen mediu şi lung, referitoare la restructurarea, organizarea 

şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului în judeţul Hunedoara; 
♦ participă la elaborarea unor strategii de îmbunătăţire şi diversificare a serviciilor oferite în domeniul asistenţei 

sociale a copilului, persoanelor adulte cu handicap şi cele aflate în risc social; 
♦ elaborează rapoarte privind stadiul implementării strategiilor aprobate de Consiliul Judeţean Hunedoara, 

precum şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea acestor activităţi; 
♦ asigură informarea permanentă cu privire la programele de interes naţional în domeniul asistenţei sociale şi 

alte oportunităţi de finanţare; 
♦ elaborează proiecte în domeniul asistenţei sociale; 
♦  asigură implementarea proiectelor pentru care sunt semnate contracte de finanţare; 
♦  menţine permanent legătura cu asistenţa tehnică a proiectelor aflate în implementare; 
♦  asigură monitorizarea (rapoarte, analize periodice) post-implementare a proiectelor încheiate; 
♦  informează permanent conducerea DGASPC Hunedoara despre stadiul implementării proiectelor şi măsurile 

necesare pentru evitarea şi remedierea eventualelor întârzieri; 
♦ Îndeplineşte sarcinile prevăzute în Decizia nr.28627/24.11.2008 cu privire la desemnarea responsabilului cu 

managementul siguranţei alimentare si a echipei HACCP; 
♦ colaborează permanent cu serviciile DGASPC Hunedoara pentru o bună derulare a proiectelor, precum şi 

pentru dezvoltarea de noi servicii; 
♦ dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile 

în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de nevoile judeţului; 
♦ colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice din judeţ în vederea analizei situaţiilor ce apar în activitatea de protecţie a copilului şi 
persoanei aflate în dificultate, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a măsurilor ce pot fi propuse; 

♦ colaborează cu instituţiile şi / sau ONG-urile partenere pentru implementarea proiectelor comune; 
♦ promovează şi asigură derularea proiectelor privind organizarea unor seminarii, mese rotunde pe teme de 

asistenţă socială; 
♦ asigură o documentare şi perfecţionare continuă în domenii ce fac interesul derulării proiectelor în domeniul 

asistenţei sociale 
 

6. Serviciul familial, asistenţi maternali, abandon, plasamente familiale- Compartimentul asistenţi 
maternali 

♦ propune elemente pentru proiectele strategiilor anuale, pe termen mediu şi lung, referitoare la alternativele 
de protecţie de tip familial a copilului aflat în dificultate; 

♦ întocmeşte raportul de evaluare a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie 
de tip familial (plasament la persoane, familii, rude sau asistent personal); 

♦ monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie a copilului; 



♦ reevaluează, cel puţin o data la 3 luni şi ori de cate ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii 
măsurilor de protecţie şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora; 

♦ întocmeşte planul individualizat de protecţie a copilului pentru care este stabilită măsura de protecţie – 
informează şi consiliază copilul cu privire la modificarea acestuia; 

♦ acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării în mediul său familial; 
♦ identifică, evaluează şi pregăteşte familii / rude până la gradul IV în scopul plasării copilului; 
♦ monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri; 
♦ sprijină, informează şi consiliază copilului în vederea exprimării opiniei şi dorinţelor sale; 
♦ identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile 

legii; 
♦ asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează, sprijină  şi monitorizează 

activitatea acestora precum şi a evoluţiei copiilor plasaţi; contribuie la campaniile publicitare pentru 
recrutarea de asistenţi maternali; 

♦ evaluează capacitatea solicitanţilor, în vederea atestării ca asistenţi maternali profesionişti; 
♦ îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenta sa; 
♦ participă la procesul de compatibilizare dintre copil şi familia adoptatoare, oferind informaţii cu privire la 

evoluţia copilului; 
♦ consiliază şi acordă asistenţă de specialitate în situaţia copilului pentru care nu s-a putut identifica o familie 

adoptatoare potrivită sau în cazul în care acomodarea cu o familie potenţial adoptatoare a eşuat; 
♦ acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia de tip rezidenţial; 
♦ identifică posibilităţile de sprijin a familiilor aflate în dificultate pentru prevenirea instituţionalizării copilului şi 

integrarea lui într-un mediu familial prin includerea în centre de zi; 
♦ coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi; 
♦ acordă asistentă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea integrării în mediul său familial; 
♦ asigura respectarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si a 

Standardelor de cost; 
 

7. Compartimentul adopţii, postadopţii, coordonare consilii locale şi organizaţii 
neguvernamentale 

♦ identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile 
materiale şi morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să 
adopte copii; 

♦ monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină 
părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce 
vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit; 

♦ acordă asistenţă şi sprijin familiilor sau persoanelor care au primit copil / copii în încredinţare în vederea 
adopţiei, pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora; 

♦ urmăreşte evoluţia copiilor adoptaţi de pe teritoriul judeţului pentru o perioada de cel puţin 2 ani; 
♦ asigură, în perioada post-adopţie, asistenţă şi sprijin de specialitate pentru familiile adoptatoare şi copiii 

acestora, inclusiv în situaţia desfacerii adopţiei; 
♦ întocmeşte materiale de informare a familiilor şi copiilor cu privire la procedurile, demersurile şi efectele 

adopţiei; 
♦ coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei 

sociale şi protecţiei copilului; 
♦ coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi desfăşurate la nivelul 

serviciilor publice de asistenţă socială; 
♦ acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă 

de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului; 
♦ colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi 

protecţiei copilului;  
♦ sprijină O.N.G.-urile în diversificarea serviciilor oferite în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi 

promovarea serviciilor de tip familial;  
♦ dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii 

civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie 
de nevoile comunităţii locale; 



♦ asigură consultanţă de specialitate privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială 
şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste 
drepturi; 

♦ urmăreşte aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind activitatea O.N.G.-urilor care desfăşoară 
activităţi de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

♦ sprijină dezvoltarea relaţiei dintre D.G.A.S.P.C. şi O.N.G-uri 
♦ asigura respectarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului . 

 
8. Compartimentul abuz, trafic, incluziune socială 

♦ asigură preluarea sesizărilor privind cazurile de abuz, neglijare, trafic şi exploatare primite în forma scrisă 
sau telefonică (983 – telefonul copilului, 116110 – telefonul unic european al copilului, 116000 – număr 
european pentru copii dispăruţi) şi întocmirea fişei iniţiale a cazului; 

♦ asigură deplasarea în teren a specialiştilor din cadrul serviciului în vederea unei evaluări primare a situaţiei 
existente; 

♦ realizează investigaţiile necesare întocmirii anchetei sociale prin contactarea persoanelor fizice sau juridice 
care pot oferi informaţii despre caz şi găsirea unor alternative pentru reglementarea situaţiei existente 
(asigurarea, în caz de necesitate a unui adăpost temporar pentru copilul abuzat / neglijat); 

♦ în situaţia lipsei de colaborare între specialiştii Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului – 
Hunedoara şi reprezentantul legal al copilului aflat în situaţie de abuz / neglijare, reprezentanţii instituţiei 
sesizează instanţa judecătorească, solicitând emiterea unei ordonanţe preşedinţiale de plasare a minorului 
în regim de urgenţă la o persoană, familie, asistent maternal profesionist sau serviciu de tip rezidenţial; 

♦ realizează demersurile necesare pentru găsirea unor forme de îngrijire de tip familial/rezidenţial care să vină 
în interesul superior al copilului şi asigurarea asistenţei copilului abuzat / neglijat; 

♦ întocmeşte dosarul copilului şi prezentă cazul în şedinţa Comisiei pentru Protecţia Copilului sau în faţa 
instanţei judecătoreşti (dacă este cazul); 

♦ întocmeşte referatele de situaţii pentru urmărirea penală a abuzatorilor şi colaborează direct cu celelalte 
instituţii implicate în acest domeniu; 

♦ înregistrează sesizările de trafic cu minori primite din partea comunităţii sau a persoanelor juridice şi 
realizează demersurile privind implicarea instituţiilor competente în soluţionarea cauzei (Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, Ministerul Justiţiei, etc.); 

♦ asigură organizarea unei echipe mixte de intervenţie pentru asigurarea identificării şi a preluării în condiţii de 
securitate, de la toate centrele de tranzit din judeţele de frontieră‚ atât a copiilor victime, cât şi a copiilor 
returnaţi şi neînsoţiţi de reprezentanţi legali, susceptibili de a fi victime ale traficului; 

♦ oferă servicii specializate de consiliere şi sprijin pentru reabilitarea psihologică şi (re)integrarea socială a 
copiilor abuzaţi, neglijaţi, traficaţi, exploataţi şi monitorizarea cazurilor pană la finalizarea acestora (minim 3 
luni); 

♦ realizează de campanii media în scopul creşterii nivelului de informare al populaţiei privind fenomenele de 
abuz, neglijare, trafic, exploatare; 

♦ asigură implicarea echipei multidisciplinare în soluţionarea sesizărilor de abuz, neglijare,  exploatare a 
minorilor şi asigurarea condiţiilor necesare unei readaptări / reintegrări sociale optime; 

♦ asigură consilierea victimei şi prezentarea serviciilor de care poate beneficia: consiliere psihologică, juridică, 
facilitarea demersurilor legale pentru obţinerea de: certificat medico-legal, plângere la poliţie sau parchet, 
introducerea acţiunii de divorţ sau obţinerea unei ordonanţe preşedinţiale, cazarea într-un adăpost dacă este 
necesar; 

♦ asigură instituirea unei măsuri de protecţie pentru victimele minori; 
♦ sesizează alte autorităţi sau instituţii care pot oferi servicii victimelor (poliţie, parchet, spital, laborator de 

medicină legală, AJOFM, şcoală, primărie, centru de zi, ONG-uri); 
♦ întocmeşte  planul de intervenţie. 
♦ identifică familiile sau mamele care şi-au părăsit copiii în spitale, procedează la evaluarea condiţiilor 

materiale şi morale pe care le prezintă, acordă consiliere de specialitate în vederea asumării 
responsabilităţilor cu privire la copil; 

♦ în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică şi unităţile sanitare din subordinea acesteia organizează 
activitatea de prevenire prenatală a abandonului de copii în maternităţi; 

♦ asigură confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în 
exercitarea funcţiei, cu excepţia informaţiilor de interes public; 



♦ contribuie la elaborarea de programe şi la aplicarea măsurilor privind mediatizarea dispoziţiilor legale 
naţionale şi internaţionale în domeniul protecţiei copilului, 

♦ asigură împreună cu celelalte instituţii la nivel judeţean respectarea prevederilor HG nr. 1217 / 2006 privind 
mecanismul naţional pentru promovarea incluziunii sociale in România 

♦ asigura respectarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului; 
 

9. Echipa mobilă de intervenţie rapidă în cazuri de abuz, neglijare, exploatare prin muncă a 
copilului. 

♦ asigură preluarea sesizărilor privind cazurile de abuz, neglijare şi exploatare primite în forma scrisă sau 
telefonică (telefonul de urgenţă 0800 110203) şi întocmirea fişei iniţiale a cazului; 

♦ asigură deplasarea în teren a specialiştilor din cadrul serviciului în vederea unei evaluări       primare a 
situaţiei existente; 

♦ în situaţia lipsei de colaborare între specialiştii Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi       Protecţia 
Copilului – Hunedoara şi reprezentantul legal al copilului aflat în situaţie de abuz / neglijare, reprezentanţii 
instituţiei sesizează instanţa judecătorească, solicitând emiterea unei ordonanţe preşedinţiale de plasare a 
minorului în regim de urgenţă la o persoană, familie, asistent maternal profesionist sau serviciu de tip 
rezidenţial; 

♦ oferă servicii specializate de consiliere şi sprijin pentru reabilitarea psihologică şi    (re)integrarea socială a 
copiilor abuzaţi, neglijaţi, exploataţi; 

♦ realizează de campanii media în scopul creşterii nivelului de informare al populaţiei privind fenomenele de 
abuz, neglijare, exploatare; 

♦ asigura respectarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, 
S.M.O. privind telefonul copilului; 

 
10. Compartimentul delincvenţă, devianţă 

♦ identifică copiii neacompaniaţi în stradă, prin analiza primară a datelor (identificarea familiilor dezorganizate 
şi / sau preluarea cazurilor sesizate de persoane fizice sau juridice); 

♦ asigură evaluarea primară a informaţiilor şi culegerea datelor suplimentare din teren; 
♦ întocmeşte planul personalizat de intervenţie, în funcţie de nevoile şi resursele copilului şi ale familiei 

acestuia, analizează riscurile pe care le implică fiecare alternativă de soluţionare a cazului; 
♦ asigură evaluarea intermediară în vederea derulării intervenţiei prin formularea şi corelarea instrumentelor de 

lucru; 
♦ asigură evaluarea finală a cazului şi analiza rezultatelor obţinute; 
♦ desfăşoară acţiuni de sensibilizare şi implicare a comunităţii în prevenirea fenomenului ,,copiii străzii’’ prin 

mediatizarea factorilor de risc şi a consecinţelor pe care le implică; 
♦ propune măsuri de protecţie pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal - se va ţine cont 

de: condiţiile care au favorizat săvârşirea faptei, gradul de pericol social al faptei, mediul în care a crescut şi 
a trăit copilul, riscul apariţiei recidivei în săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, orice alte elemente 
de natură a caracteriza situaţia copilului; 

♦ după stabilirea măsurii de supraveghere specializată reprezentanţii DGASPC, ai Poliţiei, Primăriei, şcolilor 
vor urmări comportamentul copilului, evoluţia acestuia, frecvenţa şi evaluarea la şcoală, anturajul şi locurile 
frecventate, comiterea de noi fapte prevăzute de legea penală, asigurarea de consiliere psihologică şi vor 
raporta concluziile pentru monitorizarea cazului; 

♦ asigură servicii specializate pentru asistarea minorilor în procesul de reintegrare în societate, pe toată durata 
aplicării măsurilor destinate copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal;  

♦ participă la conceperea şi implementarea proiectelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului – Hunedoara sau ale altor instituţii partenere (guvernamentale sau nonguvernamentale) pe 
problematica minorilor delincvenţi şi a copiilor străzii; 

♦ asigură prevenirea implicării copiilor la traficul şi consumul de stupefiante; 
♦ sprijină copiii care au consumat sau consumă droguri, precum şi familiile acestora, prin consiliere şi 

îndrumare, dar şi prin elaborarea de politici şi strategii care să garanteze recuperarea fizică şi reintegrarea 
socială a minorilor dependenţi de droguri; 

♦ dezvoltă un sistem de informare publică destinat reducerii toleranţei în ceea ce priveşte consumul de droguri 
şi mediatizează consecinţele pe care le implică; 

♦ asigură consilierea copiilor cu tulburări de comportament; 



♦ asigura respectarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului . 
11. Compartimentul  evaluare complexă  copii 

♦ identifică copiii cu dizabilităţi şi dificultăţi de învăţare şi adaptare socioşcolară, care necesită încadrarea într-
un grad de handicap şi orientare şcolară / profesională, în urma solicitărilor directe, a referirilor din partea 
specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu; 

♦ verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap şi orientarea şcolară a 
acestuia; 

♦ în situaţii excepţionale efectuează evaluarea complexă a copilului sau componente ale acesteia la sediul 
serviciului sau la domiciliul copilului ( în cazul copiilor nedeplasabili ) ; 

♦ întocmeşte raportul de evaluare complexă şi planul de recuperare a copilului cu dizabilităţi şi propune 
Comisiei încadrarea copilului într-un grad de handicap şi orientarea şcolară; aceste propuneri se fac în baza 
raportului de evaluare complexă şi prin aplicarea criteriilor de încadrare într-un grad de handicap, respectiv a 
celor de orientare şcolară; 

♦ urmăreşte realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilităţi aprobat de Comisie; 
♦ efectuează reevaluarea anuală a condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea 

părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de 
valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată şi înainte de expirarea acestui termen 
dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap. La 
cererea de reevaluare se anexează documentele prevăzute de legislaţia în vigoare; 

♦ comunică în scris părinţilor sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare; 
♦ efectuează reevaluarea pe ciclu şcolar a condiţiilor privind orientarea şcolară a copiilor cu dizabilităţi, la 

cererea părintelui sau a  reprezentantului legal ori a comisiei interne de evaluare continuă; cererea este 
formulată cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau în situaţia 
în care se constată schimbarea condiţiilor pentru care s-a eliberat certificatul de expertiză şi orientare 
şcolară; 

♦ asigură respectarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, Legii 
nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi a Ordinului 
nr. 725 /2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică 
măsurile de protecţie specială a acestora. 
 

12. Serviciul rezidenţial, monitorizare servicii sociale 

♦ prezintă în Comisia pentru Protecţia Copilului dosarele copiilor, cu propunerea de stabilire / revocare a 
măsurii de protecţie; 

♦ pregăteşte dosarele copiilor pentru prezentarea acestora în Instanţă; 
♦ monitorizează, coordonează şi supervizează protecţia copilului în servicii rezidenţiale (centre  de  plasament, 

apartamente de tip familial, case de tip familial) şi servicii de zi; 
♦ elaborează împreună cu şefii centrelor de plasament proiectele strategiilor anuale, pe termen mediu şi lung, 

referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea  sistemului de protecţie a copilului în sistem 
rezidenţial; 

♦ pune la dispoziţia celorlalte servicii, date cu privire la situaţia copiilor  aflaţi cu măsură de protecţie în 
serviciile de tip rezidenţial şi serviciile de zi; 

♦ evaluează situaţia copiilor care necesită instituirea unei măsuri de protecţie în servicii de tip rezidenţial; 
♦ efectuează reevaluarea o dată la 3 luni sau ori de câte ori este cazul a împrejurărilor care au stat la baza 

stabilirii măsurilor de protecţie şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;               
♦ verifică respectarea drepturilor copilului în centrele de plasament, apartamente de tip familial, case de tip 

familial şi centre de zi; 
♦ acordă asistenţă  şi  sprijin  părinţilor  copilului  cu măsură de protecţie   pentru  a  pregăti reintegrarea 

acestuia în mediul său familial, în colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul consiliilor locale; 
♦ asigură efectuarea  demersurilor  legale  necesare  înregistrării tardive a naşterii  copiilor lipsiţi de identitate, 

aflaţi în serviciile rezidenţiale; 
♦ colaborează cu autorităţile  administraţiei  publice locale şi  alţi factori în vederea integrării socio-profesionale 

a copiilor care urmează să părăsească sistemul de protecţie (asigurarea unui loc de  muncă, locuinţă 
socială); 



♦ urmăreşte înscrierea copiilor instituţionalizaţi la un medic de familie, în vederea asigurării asistenţei medicale 
necesare; 
13. Compartiment management de caz pentru servicii de tip rezidenţial  

♦ urmăreşte întocmirea şi aplicarea planului individualizat de protecţie pentru fiecare copil aflat cu măsură de 
protecţie în serviciile rezidenţiale şi de zi; 

♦ urmăreşte întocmirea documentaţiei pentru acreditarea şi licenţierea serviciilor rezidenţiale şi a serviciilor de 
zi; 

♦ elaborează PIP/celelalte planuri prevăzute în legislaţie şi alcătuieşte echipa multidisciplinara şi, după caz, 
interinstituţională, şi organizează întâlnirile cu echipa, precum şi cele individuale cu profesioniştii implicaţi în 
rezolvarea cazului; 

♦ asigură colaborarea şi implicarea activă a familiei/reprezentantului legal şi a copilului, şi îi sprijină pe aceştia 
în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de ex. organizarea de intalniri 
periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emoţional, consiliere); 

♦ asigură comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului; 
♦ asigură respectarea etapelor managementului de caz; 
♦ întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului; 
♦ coordonează metodologic responsabilii de caz prevenire; 
♦ urmăreşte si se asigură că sunt respectate prevederile Legii nr.272/2004, a S.M.O. privind protecţia copiilor 

in serviciile rezidentiale si serviciile de zi si a Standardelor de cost; 
 

14.Serviciul evaluare complexa, drepturi, facilităţi pentru persoane cu handicap 

 Componenta evaluare complexă a  persoanelor adulte cu handicap 
♦ asigura preluarea documentaţiei in vederea constituirii/completării dosarelor medicale ale solicitanţilor; 
♦ verifică si analizează dosarele solicitanţilor, care trebuie să conţină documentele prevăzute de legislaţia in 

vigoare si in termen de 5 zile lucrătoare , comunică persoanei in cauză data planificata la care acesta 
urmează să se prezinte in vederea evaluării; in cazul dosarelor incomplete, asigură completarea dosarelor 
cu documentele necesare; 

♦ asigură programarea şi repartizarea solicitanţilor (in vederea evaluării medicale) către medicii specialişti; 
♦  asigură realizarea corespondenţei pe partea medicală in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare in 

acest domeniu; 
♦ efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a solicitanţilor, la sediul propriu sau la domiciliul persoanelor; 
♦ întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană evaluată; 
♦ recomandă încadrarea sau neîncadrarea, respectiv menţinerea in grade de handicap a solicitanţilor, precum 

si programul individual de reabilitare si integrare sociala a acestora; 
♦ arhivează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz; managerul de 

caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei in cauză, cât şi 
reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reşedinţa  persoanei cu 
handicap; 

♦ evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmeşte 
raportul de evaluare complexa şi face recomandări comisiei de evaluare  a persoanelor cu handicap; 

♦ recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, in condiţiile legii; 
♦ asigură evidenţa si răspunde de arhivarea corespunzătoare a dosarelor medicale ale solicitanţilor; 
♦ asigură respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a Hotărârii Guvernului României nr. 
268 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448 / 2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

♦ îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; 
 Componenta drepturi, facilităţi pentru persoanele cu handicap 

♦ asigură preluarea documentaţiei in vederea constituirii/completării dosarelor administrative ale persoanelor 
cu handicap; 

♦ asigura realizarea corespondenţei pe parte administrativă in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare 
in acest domeniu; 



♦ asigură acordarea drepturilor, facilităţilor si prestaţiilor sociale pentru toate categoriile de persoane cu 
handicap; 

♦ elaborează dispoziţiile pentru punerea in plată a beneficiarilor si asigură verificarea si semnarea lor in 
termen; 

♦ eliberează adeverinţe solicitate de către beneficiari; 
♦ asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale; 
♦ colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul la drepturile legale; 
♦ orientează persoanele în nevoie către alte instituţii de asistenţă socială; 
♦ dezvoltă parteneriate, colaborează cu consiliile locale şi ONG – uri, încheie convenţii de colaborare cu 

reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale în funcţie de realităţile 
locale pentru persoanele cu dizabilităţi; 

♦ elaborează propuneri de buget pentru acordarea drepturilor şi facilităţilor si asigura realizarea contabilităţii 
primare pentru achitarea drepturilor băneşti cuvenite beneficiarilor; 

♦ tipăreşte borderouri si ordonanţate pentru Directia Regionala de Posta, borderouri si liste pentru bănci si 
mandate poştale in vederea achitării drepturilor băneşti ale persoanelor cu handicap in conformitate cu 
prevederile legislaţiei in vigoare; 

♦ acordă sumele neachitate in baza mandatelor returnate de către Direcţia Regională de Poşta, persoanelor 
care nu au fost găsite acasă de factorii poştali ai oficiilor poştale;  

♦ asigura evidenţa si răspunde de arhivarea corespunzătoare a dosarelor administrative ale solicitanţilor; 
♦ asigură respectarea prevederilor Legii nr.448/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a Hotărârii Guvernului României nr. 
268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

15. Compartiment  secretariat comisie de evaluare 

♦ centralizează cererile depuse de persoanele cu handicap şi le predă spre analiză serviciului de evaluare 
complexă;  

♦ înregistrează dosarele persoanelor cu handicap solicitante în registrul propriu de evidenţă, după evaluarea 
de către serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap; 

♦ asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu 
propunerea de încadrare în grad de handicap şi programul individual de reabilitare şi integrare socială  
întocmite de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;  

♦ transmite ordinea de zi membrilor comisiei de evaluare şi data de desfăşurare a lucrărilor în baza 
convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 

♦ ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor;  
♦ întocmeşte procesele – verbale privind desfăşurarea şedinţelor; 
♦ redactează certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională şi hotărârile 

comisiei de evaluare în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa; 
♦ gestionează registrul de procese – verbale;  
♦ redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare; 
♦ transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare (certificatul  de 

încadrare în grad de handicap, program individual de reabilitare şi integrare sociala şi certificatul de 
orientare profesională); 

♦ asigură îndrumarea şi consilierea în plan social, profesional şi medical a persoanei cu handicap; 
♦ răspunde la petiţiile solicitanţilor către forurile superioare; 
♦ arhivează dosarele medicale; 
♦ întocmeşte raport de activitate şi situaţie statistică către Comisia Superioară de Evaluare persoane cu 

handicap adulţi Bucureşti; 
♦ asigură lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare a personelor adulte cu handicap; 
♦ gestionează şi răspunde de baza de date care conţine  persoanele cu handicap aflate în evidenţă. 
♦ asigură respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a Hotărârii Guvernului României nr. 268 
/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448 / 2006 privind 



protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
Hotărârii Guvernului României nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 
funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

16. Biroul rezidenţial adulţi 

♦ completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în dificultate, a nevoilor şi 
resurselor acesteia; 

♦ elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru beneficiari; 
♦ verifică şi reevaluează trimestrial, şi ori de câte ori este cazul, modul de îngrijire a persoanei adulte în 

dificultate pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie în vederea menţinerii, 
modificării sau revocării măsurii stabilite;  

♦ identifică nevoile adultului instituţionalizat pentru elaborarea proiectelor, stabilirea strategiilor de aplicare şi 
implementarea proiectelor la nivelul centrelor; 

♦ depune diligenţele necesare pentru reintegrarea / reabilitarea persoanei adulte conform planului 
individualizat; 

♦ instrumentează cazurile de dezinstituţionalizare la nivelul judeţului, prin identificarea unor alternative de tip 
familial; 

♦ colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte condiţiile de internare pentru 
persoanele aflate în nevoie care solicită acest lucru; internarea în centrele de asistenţă socială, locuinţele 
protejate pentru persoane cu handicap se face pe baza unei hotărâri emise de Comisia de Evaluare pentru 
persoane adulte cu handicap; depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate 
în dificultate, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii; 

♦ supervizează modul în care este asigurată securitatea şi integritatea fizică şi morală a adultului în instituţiile 
de tip rezidenţial si propune soluţii în cazurile cu risc; 

♦ supervizează modul cum se realizează managementul centrelor de îngrijire şi a locuinţelor protejate pentru 
adulţi cu handicap; 

♦ întocmeşte şi conduce evidenţa statistică lunară, trimestrială şi semestrială a beneficiarilor de centre; 
♦ propune măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie;  
♦ elaborează strategia de intervenţie cu următoarele etape: consiliere, lucru individual, lucru cu familia, studii 

de caz, medierea conflictelor, sensibilizarea şi implicarea comunităţii şi a factorilor de decizie; 
♦ realizează demersurile necesare pentru găsirea unor forme de protecţie care să vină în interesul adultului în 

nevoie; 
♦ respectă opinia adultului în relaţiile cu acesta, în luarea deciziilor ce-l privesc; 
♦ evaluează în vederea derulării intervenţiei prin formularea şi corelarea instrumentelor de lucru; 
♦ aplica instrumentul de evaluare a dizabilităţii in vigoare; 
♦ urmăreşte decontarea între judeţe privind costul mediu lunar / pe persoana; 
♦ elaborează propuneri care sa fie incluse in strategia judeţeană de asistenţă socială pentru prevenirea şi 

combaterea marginalizării familiilor si persoanelor singure; 
♦ acorda asistenţă, informare si consiliere persoanei adulte in vederea integrării in comunitate; 
♦ întocmeşte anchete psiho-sociale la solicitare sau din oficiu; 
♦ dezvoltă parteneriate, colaborează cu consiliile locale si ONG-uri, cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile, in 

vederea acordării si diversificării serviciilor sociale, in funcţie de realităţile locale, pentru persoanele aflate in 
nevoi; 

♦ elaborează campanii de sensibilizare si implicare a comunităţii si a factorilor de decizie de la nivel local; 
♦ urmăreşte si se asigură că sunt respectate prevederile Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a Standardelor 
specifice de calitate, pentru centre de îngrijire si asistenţă, locuinţe protejate si centre de integrare si terapie 
ocupațională precum si Standardele specifice de calitate pentru vârstnici si a Standardelor de cost; 

 

 17. Serviciul personal, organizare, salarizare 

♦ elaborează organigrama şi statul de funcţii, ţinând cont de legislaţia în vigoare şi de necesităţile sociale 
identificate la nivelul judeţului şi o prezintă spre avizare Colegiului director; 



♦ efectuează operaţiunile de evaluare a posturilor cuprinse în organigrama direcţiei şi gestionează 
documentaţia aferentă acestei activităţi, 

♦ organizează procesul de selecţie şi recrutare a personalului contractual, 
♦ stabileşte salarii de încadrare, salarii de bază şi celelalte drepturi de personal, în condiţiile legii, pentru 

salariaţii contractuali din instituţie, urmărind încadrarea în fondurile aprobate prin buget; 
♦ asigură respectarea condiţiilor legale în vigoare în ceea ce priveşte angajarea, stabilirea salariului, 

promovarea în funcţii, avansări în grade şi trepte profesionale, acordarea recompenselor;  
♦ efectuează lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului: încadrări, suspendări, detaşări, delegări de 

atribuţii, pensionări, încetarea contractului individual de muncă; 
♦ asigură aplicarea corectă şi în termen a oricăror modificări în ceea ce priveşte salariile de bază şi celelalte 

drepturi ale personalului angajat cu contract individual de muncă; 
♦ întocmeşte actele adiţionale de modificare a contractelor individuale de muncă; 
♦ întocmeşte, completează şi actualizează dosarele de personal ale salariaţilor contractuali (acte de identitate, 

acte de studii, cazier, adeverinţă medicală, fişă de aptitudine, declaraţie de confidenţialitate, curriculum vitae, 
recomandare, etc.); 

♦ răspunde de completarea corectă, păstrarea în bune condiţii şi gestionarea carnetelor de muncă pentru toţi 
angajaţii contractuali; 

♦ completează şi gestionează registrul electronic de evidenţă a salariaţilor cu contract de muncă (Revisal) şi 
asigură transmiterea acestuia în termen la Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara;   

♦ stabileşte necesarul fondului de salarii anual pentru personalul instituţiei; 
♦ întocmeşte, completează şi predă în termen situaţiile statistice periodice; 
♦ efectuează lucrări privind evidenţa programului de lucru al personalului contractual; 
♦ asigură asistenţă metodologică şefilor de centre, servicii şi birouri cu privire la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale personalului contractual şi pentru întocmirea fişelor posturilor; 
♦ centralizează planificarea concediilor de odihnă a personalului contractual şi urmăreşte respectarea acestuia 

astfel încât să nu existe disfuncţionalităţi la nivelul serviciilor din cadrul direcţiei; 
♦ asigură ţinerea evidenţei sancţiunilor personalului contractual şi punerea acestora în aplicare; 
♦ respectă termenele, fundamentarea şi calitatea tuturor lucrărilor efectuate; 
♦ completează şi modifică baza de date cu informaţiile legate de identificarea personalului din întreaga 

instituţie; 
♦ efectuează lucrări lunare de modificare a bazei de date privind statutul angajaţilor (angajări, suspendări şi 

încetări ale contractului individual de muncă, respectiv ale raportului de serviciu, modificări privind drepturile 
salariale, etc.); 

♦ asigură introducerea lunară în sistemul informatic, a foilor colective de prezenţă ale tuturor serviciilor din 
cadrul direcţiei; 

♦ verifică datele introduse şi prelucrate de programul informatic; 
♦ analizează datele prelucrate de sistemul informatic; 
♦  furnizează datele solicitate (fond de salariu brut pe categorii de personal, număr de salariaţi aflaţi în 

concediu medical, număr de salariaţi cu contract de muncă, respectiv raport de serviciu suspendat, număr de 
salariaţi încadraţi cu fracţiuni de normă, etc.), respectând principiul transparenţei şi al confidenţialităţii; 

♦ întocmeşte statele de plată ale salariilor personalului din întreaga instituţie; 
♦ întocmeşte statele de personal, în colaborare cu Compartimentul funcţionari publici, formare profesională, 

respectând statele de funcţii aprobate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean; 
♦ transmit lunar, atât în format electronic cât şi în formă scrisă, către Casa Judeţeană de Pensii şi Casa de 

Asigurări de Sănătate, datele necesare asigurării evidenţei privind contribuţiile către bugetul asigurărilor 
sociale de stat; 

♦ asigură întocmirea şi eliberarea adeverinţelor de salariu ale angajaţilor instituţiei, la solicitarea acestora. 
 

18. Compartiment  funcţionari publici, formare profesională 

♦ colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în ceea ce priveşte, organizarea şi realizarea 
gestiunii curente a funcţiilor publice din cadrul instituţiei; 

♦ întocmeşte planul anual de ocupare a funcţiilor publice şi asigură transmiterea acestuia către ordonatorul 
principal de credite, respectând legislaţia în vigoare; 



♦ organizează procesul de selecţie şi recrutare a personalului în vederea intrării în corpul funcţionarilor publici; 
♦ întocmeşte actele administrative ale raporturilor de serviciu; 
♦ stabileşte salarii de încadrare, salarii de bază şi celelalte drepturi ale funcţionarilor publici, în condiţiile legii, 

asigurând aplicarea corectă şi în termen a oricăror modificări survenite; 
♦ întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici; 
♦ efectuează lucrări privind evidenţa şi mobilitatea funcţionarilor publici (delegări, detaşări, transferuri, mutări 

în cadrul altui compartiment, exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere); 
♦ răspunde de completarea corectă, păstrarea în bune condiţii şi gestionarea carnetelor de muncă pentru toţi 

funcţionarii publici; 
♦ efectuează lucrări privind evidenţa programului de lucru al funcţionarilor publici; 
♦ asigură asistenţă metodologică şefilor de servicii şi birouri cu privire la evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi în vederea întocmirii fişelor de post; 
♦ centralizează planificarea concediilor de odihnă a funcţionarilor publici şi urmăreşte respectarea acestuia 

astfel încât să nu existe disfuncţionalităţi la nivelul serviciilor din cadrul direcţiei; 
♦ răspunde de elaborarea planului anual de perfecţionare profesională, precum şi a oricăror altor măsuri 

privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici şi asigură transmiterea acestora, în termen, 
ordonatorului principal de credite, conform legii; 

♦ asigură consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici de conducere, în vederea stabilirii măsurilor privind 
formarea profesională a funcţionarilor publici din subordine; 

♦ monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici şi întocmeşte 
trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate; 

♦ întocmeşte raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei; 
♦ întocmeşte şi completează situaţiile statistice solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 
♦ monitorizează respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi transmite trimestrial Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici raportul privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii 
publici, iar semestrial, atât raportul privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici 
precum şi raportul privind implementarea procedurilor disciplinare; 

♦ asigură ţinerea evidenţei sancţiunilor funcţionarilor publici şi punerea acestora în aplicare; 
♦ solicită funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, completarea şi actualizarea declaraţiilor de avere şi a 

declaraţiilor de interese şi asigură gestiunea acestor documente, conform legislaţiei în vigoare; 
♦ respectă termenele, fundamentarea şi calitatea tuturor lucrărilor efectuate. 
 

19. Compartimentul relaţii publice, evaluare iniţială 

♦ monitorizează mass-media: studiază presa locală şi naţională din ziare şi de pe internet în vederea 
depistării articolelor care au legătură cu domeniile de activitate ale DGASPC Hunedoara şi le centralizează 
într-o arhivă primară; 

♦ organizează conferinţe de presă în scopul transmiterii informaţiilor de interes public, direct şi simultan către 
un număr cât mai mare de jurnalişti; 

♦ redactează comunicate de presă, informări de presă, invitaţii de presă şi le transmite către mass-media; 
♦ desemnează un purtător de cuvânt care va reprezenta direcţia generală în relaţiile cu presa în absenţa 

directorului general, purtătorul de cuvânt acordă interviuri; 
♦ promovează imaginea direcţiei generale prin realizarea de materiale de informare-prezentare:  afişe, pliante, 

fluturaşi; prezentări power-point;  clipuri de prezentare - promovare şi filme anuale ale direcţiei generale; 
♦ asigură, fără discriminare şi la cerere, acordarea acreditării jurnaliştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de 

informare în masă şi le actualizează la începutul fiecărui an; 
♦ elaborează strategia de imagine pentru direcţia generală; 
♦ informează personalul din cadrul direcţiei generale şi beneficiarii sistemului despre reglementările privind 

dreptul la imagine şi accesul la informaţii; 
♦ asigură accesul solicitanţilor la informaţiile de interes public, din oficiu sau la cerere conform legislaţiei în 

vigoare; 
♦ realizează şi reactualizează cu date de interes public site-ul direcţiei generale; 



♦ sprijină şi dezvoltă un sistem de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea 
exercitării tuturor drepturilor prevăzute în actele normative în vigoare; 

♦ înregistrează petiţiile repartizate compartimentului mass-media, răspunde de acordarea informaţiilor 
solicitate în termenul prevăzut de lege, colaborează cu compartimentele din cadrul direcţiei în vederea 
rezolvării solicitărilor; 

♦ primeşte, înregistrează şi distribuie serviciilor, birourilor şi compartimentelor abilitate sesizări şi petiţii primite 
din partea solicitanţilor; 

♦ monitorizează termenele în care au fost soluţionate cererile şi petiţiile; 
♦ asigură înregistrarea tuturor documentelor, de circuit intern şi extern, într-un registrul special de intrări-ieşiri, 

realizând evaluarea iniţială a documentelor în vederea distribuirii acestora către serviciile de specialitate ale 
direcţiei; 

♦ îndrumă persoanele solicitante către serviciile specializate din cadrul direcţiei sau a altor instituţii publice, 
după caz; 

♦ asigură, fără discriminare şi la cerere, înregistrarea în registrul de audienţe al conducerii instituţiei; 
♦ colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la serviciile/prestaţiilor care li 

se cuvin, potrivit legii; 
♦ stabileşte legături de lucru şi-şi armonizează mesajul public cu cel al departamentelor specializate din cadrul 

altor instituţii cu responsabilităţi în domeniu, cu care există sau nu relaţii de parteneriat; 
♦ organizează vizitele delegaţiilor din ţară şi străinătate, organizează vizitele directorului  în ţară şi străinătate, 

asigură traduceri din şi în limba română în limbile cunoscute de largă circulaţie; 
♦ asigură, împreună cu serviciile de specialitate, efectuarea abonamentelor la publicaţiile  necesare 

desfăşurării activităţii compartimentelor funcţionale din cadrul direcţiei; 
♦ oferă suport în realizarea demersurilor necesare pentru vizitarea centrelor din cadrul instituţiei şi pentru a 

obţine informaţii în formă foto, video, audio, scrisă şi altele, prin punerea la dispoziţie a unui formular tuturor 
persoanelor interesate de activitatea direcţiei. 

 

20. Compartimentul intern de prevenire şi protecţie  

 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
♦ asigură securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; 
♦ asigură prevenirea riscurilor profesionale; 
♦ asigură informarea şi instruirea lucrătorilor; 
♦ asigură cadrul organizatoric şi mijloacele necesare securităţii şi sănătăţii în muncă; 
♦ asigură evitarea şi evaluarea riscurilor, precum şi combaterea riscurilor la sursă; 
♦ asigură adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea 

echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a 
muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii; 

♦ asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor de protecţie şi prevenire, 
conform planului de prevenire şi protecţie; 

♦ asigură auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul unităţii ori de câte ori sunt modificate condiţiile de 
muncă şi să stabilească nivelul de securitate; 

♦ colaborează cu serviciul medical pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuează 
controale comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc de îmbolnăvire profesională şi 
propune măsuri de securitate corespunzătoare; 

♦ colaborează cu reprezentanţii lucrătorilor cu atribuţii pentru securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul 
Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă, precum şi cu cei  din cadrul Serviciului Intern de Prevenire şi 
Protecţie, cu reprezentanţii sindicatelor pentru realizarea programelor privind îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă prevăzute în contractul colectiv de muncă; 

♦ evaluează cunoştinţele dobândite în procesul de instruire prin examene, teste, probe practice etc. şi 
elaborează lista cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru; 

♦ dezvoltă politica de prevenire coerentă care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de 
muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă; 



♦ furnizează instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor şi ia măsuri adecvate pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi 
specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate.       

 

 În domeniul apărării împotriva incendiilor 
♦ organizează activitatea de apărare împotriva incendiilor la locurile de muncă; 
♦ respectă reglementarea ordinii interioare privind apărarea împotriva incendiilor în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Hunedoara şi centrele acesteia; 
♦ verifică în teren respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea la termen a măsurilor de 

apărare împotriva incendiilor; 
♦ asigură instruirea introductiv generală a lucrătorilor la angajare şi acordarea de asistenţă de specialitate 

conducătorilor locurilor de muncă privind instruirea la locul de muncă şi periodică conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare; 

♦ îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor din cadrul direcţiei şi a centrelor 
subordonate acesteia; 

♦ asigură măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea stării de pericol, cauzelor de incendiu şi a încălcărilor normelor 
de apărare împotriva incendiilor; 

♦ verifică lucrătorii din cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara şi persoanele din exterior dacă cunosc şi respectă 
instrucţiunile privind apărarea împotriva incendiilor; 

♦ asigură stabilirea de sarcini ce revin lucrătorilor din cadrul direcţiei şi a centrelor subordonate acesteia privind 
apărarea împotriva incendiilor la locurile de muncă; 

♦ întocmeşte documentaţia tehnică în vederea emiterii autorizaţiei de securitate la incendiu; 
♦ colaborează cu organele de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în domeniul apărării 

împotriva incendiilor.  
 

 În domeniul protecţiei mediului 
♦ asigură controlul cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului; 
♦ stabileşte măsurile tehnice şi organizatorice corespunzătoare condiţiilor de muncă şi a factorilor de risc 

evaluaţi la locurile de muncă; 
♦ asigură respectarea prevederilor legale în cadrul direcţiei şi a centrelor acesteia privind substanţele şi 

preparatele periculoase; 
♦ asigură identificarea şi prevenirea riscurilor pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot reprezenta 

pentru sănătatea lucrătorilor la locurile de muncă; 
♦ solicită şi obţine actele de reglementare potrivit prevederilor legale; 
♦ informează autorităţile competente, în caz de eliminări accidentale de poluanţi în mediu sau de accident 

major; 
♦ asigură şi organizează la toate centrele de structuri cu responsabilităţi privind protecţia mediului.  
 

      21. Biroul contabilitate 

♦ conduce contabilitatea D.G.A.S.P.C. Hunedoara în partidă dublă şi răspunde de ţinerea ei la zi; 
♦ înregistrează în contabilitate, cronologic şi sistematic, potrivit planurilor de conturi şi normelor metodologice 

emise de Ministrul Finanţelor Publice, toate operaţiunile patrimoniale, în funcţie de natura lor, în mod 
simultan, în debitul unor conturi şi creditul altor conturi, denumite conturi corespondente; 

♦ întocmeşte lunar balanţa de verificare, care reflectă egalitatea între totalul sumelor debitoare şi creditoare şi 
totalul soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor; 

♦ înregistrează operaţiunile patrimoniale în contabilitate, cronologic prin respectarea succesiunii documentelor 
justificative, după data de întocmire  sau de înregistrare în unitate şi sistematic în conturi sintetice şi analitice, 
cu ajutorul registrului-jurnal şi al cărţii mari; 

♦ înregistrează în conturi corespondente notele contabile întocmite în baza documentelor justificative şi a 
extraselor de cont; 



♦ furnizează prin intermediul bilanţului contabil şi dările de seamă statistice, informaţiile necesare stabilirii 
patrimoniului naţional execuţiei bugetului de stat, precum şi întocmirii balanţelor financiare şi a bilanţului pe 
ansamblul economiei naţionale şi pentru Sistemul Conturilor Naţionale; 

♦ asigură  întocmirea  în termen a documentelor  de sinteză contabilă; 
♦ răspunde de exactitatea datelor furnizate prin balanţele lunare de verificare şi prin bilanţurile trimestriale şi 

anuale, pe care le întocmeşte conform normelor legale; 
♦ răspunde de completarea conform destinaţiei şi în mod ordonat, a registrelor de contabilitate  şi de păstrare 

a acestora şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate precum şi 
reconstituirea în termen de 30 de zile  de la constatare a documentelor contabile pierdute, sustrase sau 
distruse; 

♦ asigură exercitarea controlului financiar preventiv şi supune aprobării conducerii D.G.A.S.P.C. numai 
proiectele de operaţiuni care respectă cerinţele de egalitate, regularitate şi încadrare  în limitele 
angajamentelor bugetare aprobate care poartă viza de control financiar preventiv; 

♦ asigură întocmirea raportului explicativ ce însoţeşte bilanţul contabil, verifică respectarea  corelaţiilor 
obligatorii cerute de normele metodologice ale Ministerului Finanţelor Publice; 

♦ asigură evidenţa sponsorizărilor, donaţiilor şi fondurilor primite prin contract de sponsorizare şi convenţii de 
colaborare încheiate cu O.N.G-urile sau alte persoane fizice şi juridice; 

♦ asigură întocmirea, circulaţia  şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza întocmirii notelor 
contabile; 

♦ asigură întocmirea graficului de circulaţie a documentelor financiar –contabile în cadrul D.G.A.S.P.C şi 
urmăreşte respectarea acestuia; 

♦ verifică în permanenţă legalitatea, oportunitatea şi necesitatea angajării de cheltuieli din bugetul 
D.G.A.S.P.C. şi sesizează conducerea instituţiei de îndată ce constată încălcări ale normelor legale în 
domeniul utilizării fondurilor bugetare; 

♦ propune măsurile  necesare pentru aplicarea corectă a reglementarilor în domeniul financiar – contabil; 
♦ participă la perfecţionarea sistemului informaţional, aplică măsurile de raţionalizare şi simplificare a lucrărilor 

de evidenţă contabilă şi de automatizare  a prelucrării datelor; 
♦ asigură respectarea legalităţii privind întocmirea  şi valorificarea tuturor documentelor financiar-contabile 

verificate pentru aprobare  pe cale ierarhică la conducătorul unităţii; 
♦ asigură arhivarea documentelor contabile specifice compartimentului  cu respectarea  confidenţialităţii 

datelor şi documentelor; 
♦ asigură confidenţialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul compartimentului, care nu sunt destinate 

publicităţii prin mass-media; 
♦ în îndeplinirea atribuţiilor ce ii revin conlucrează  cu toate serviciile, birourile, compartimentele de specialitate  

din cadrul direcţiei; 
♦ întocmeşte note şi rapoarte referitoare la activitatea desfăşurată; 
♦ îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini stabilite de către conducerea unităţii. 
 

22. Compartimentul financiar- buget 

♦ asigură primirea şi verificarea extraselor de cont cu documentele însoţitoare privind operaţiunile efectuate, 
exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoţitoare; 

♦ întocmeşte documentaţiile de plata către Trezoreria statului şi organele bancare, urmăreşte primirea 
extraselor de cont; 

♦ execută plata cheltuielilor ordonanţate în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate prin întocmirea 
ordinelor de plată şi semnarea acestora; 

♦ asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţia instituţiei faţă de bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale şi alte obligaţii faţă de terţi; 

♦ întocmeşte lunar declaraţia  privind obligaţiile de plată la fondul iniţial al asigurărilor sociale de sănătate; 
♦ întocmeşte lunar, declaraţia privind obligaţiile de plată  la plata ajutorului de şomaj; 
♦ întocmeşte lunar declaraţia privind obligaţiile de plată  la fondul de asigurări sociale; 
♦ întocmeşte declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul  de stat; 
♦ centralizează zilnic operaţiunile ce se fac prin casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor şi lichidarea 

obligaţiilor de plată; 



♦ asigură ca înscrierea datelor în documentele justificative şi registrele contabile, indiferent dacă se face 
normal sau cu mijloacele de prelucrare automată, să fie lizibile, nefiind admise  ştersături, răzături, modificări 
sau alte asemenea procedee, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiuni; propune măsurile necesare 
pentru aplicarea corectă a reglementarilor în domeniul financiar – contabil; 

♦ participă la perfecţionarea sistemului informaţional ,aplică măsurile de raţionalizare şi simplificare a lucrărilor 
de evidenţă contabilă şi de automatizare  a prelucrării datelor; 

♦ asigură respectarea legalităţii privind întocmirea  şi valorificarea tuturor documentelor financiar-contabile 
verificate pentru aprobare  pe cale ierarhica la conducătorul unităţii; 

♦ asigură arhivarea documentelor contabile specifice compartimentului  cu respectarea  confidenţialităţii 
datelor şi documentelor; 

♦ asigură confidenţialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul compartimentului, care nu sunt destinate 
publicităţii prin mass-media; 

♦ în îndeplinirea atribuţiilor ce ii revin conlucrează  cu toate serviciile, birourile, compartimentele de specialitate  
din cadrul direcţiei; 

♦ întocmeşte note şi rapoarte referitoare la activitatea desfăşurată; 
♦ îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini stabilite de către conducerea unităţii. 
♦ întocmeşte şi  elaborează la termenul scadent proiectul  bugetului de  venituri  si cheltuieli  al D.G.A.S.P.C  

Hunedoara colaborând  în acest  scop cu  toate  direcţiile, serviciile,  birourile şi  compartimentele din  cadrul  
unităţii; 

♦ urmăreşte execuţia bugetului  de venituri şi cheltuieli asigurând  respectarea limitelor maxime ale creditelor 
bugetare şi ale destinaţiilor stabilite; 

♦ execută  modificările ce intervin în structura  bugetului de venituri şi  cheltuieli, ca urmare  a aprobării  unor 
acte  normative; 

♦ organizează şi conduce  evidenţa contabilă a  veniturilor şi cheltuielilor aprobate  pentru  activitatea  proprie 
a DGASPC Hunedoara  prin  bugetele anuale şi actele  normative  legate de modificarea acestora; 

♦ conduce evidenţa „Ordonanţărilor de plată” şi a „Angajamentelor  bugetare şi legale” în baza prevederilor 
OMF nr.1792/2002; 

♦ răspunde de elaborarea  documentaţiilor privind  bugetul  de venituri  şi cheltuieli şi defalcarea pe capitole, 
titluri, articole şi aliniate, iar în cadrul acestora pe trimestre a bugetului acţiunilor extrabugetare şi de 
prezentare a lor  spre aprobare consiliului  judeţean; 

♦ răspunde de  întocmirea deschiderilor de credite în cadrul  normelor şi creditelor  aprobate, pe capitole şi 
titluri de cheltuieli; 

♦ răspunde de ţinerea la zi a evidenţei creditelor aprobate şi deschise pe capitole, subcapitole, articole şi 
aliniate; 

♦ efectuează  periodic  analize cu privire la stadiul execuţiei bugetului, propunând când este cazul, măsuri  
concrete în vederea  respectării prevederilor  legale privind utilizarea surselor repartizate pe destinaţii 
aprobate; 

♦ analizează propunerile făcute  de serviciile, birourile,  compartimentele din cadrul D.G.A.S.P.C Hunedoara 
privind rectificarea în cursul anului  a  bugetului şi întocmeşte  documentaţia în vederea  aprobării de către  
consiliul  judeţean; 

♦ analizează , verifică şi  întocmeşte  documentaţia  necesară pentru  virările de credite şi  modificarea 
creditelor la activităţile finanţate prin bugetul  DGASPC Hunedoara; 

♦ răspunde de întocmirea şi aprobarea  documentaţiei privind  influenţele aprobate  prin legea rectificativă şi 
repartizarea acestora  pe  capitole, titluri, articole şi aliniate; 

♦ întocmeşte  şi prezintă periodic conducerii şi consiliului judeţean situaţiile statistice şi rapoartele de analiză, 
prevăzute de actele  normative; 

♦ fundamentează necesarul de  cheltuieli şi  comunică directorului adjunct executiv cu probleme  economice, 
date privind execuţia  bugetului, în vederea elaborării proiectelor  de buget sau influenţelor  ce apar  pe 
parcursul execuţiei bugetului; 

♦ asigură întocmirea lunară a contului de execuţie a cheltuielilor  bugetare, situaţie pe care  o prezintă 
directorului direcţiei economice; 

♦ fundamentează  propunerile  de cheltuieli din bugetul direcţiei, necesare  funcţionalităţii compartimentului 
propriu şi efectuează  centralizarea şi verificarea fundamentărilor  primite de la toate serviciile şi 
compartimentele; 



♦ participă  la organizarea şi perfecţionarea sistemului informaţional, aplică măsurile de raţionalizare şi 
simplificare a lucrărilor  de evidenţă contabilă şi de automatizare a prelucrării datelor; 

♦ întocmeşte note şi rapoarte referitoare la activitatea  desfăşurată; 
♦ îndeplineşte orice  alte  atribuţii prevăzute de lege  sau sarcini stabilite de către  conducerea unităţii. 

 

23. Compartiment calcul, costuri şi decontări 

♦ efectuează plata sumelor necesare  acoperirii cheltuielilor de hrană, echipament, cazarmament, jucării, 
materiale igienico-sanitare, rechizite şcolare, materiale cultural sportive şi transport pentru copilul aflat în 
plasament sau încredinţat la asistentul maternal profesionist, în limita baremurilor prevăzute de lege; 

♦ verifică documentele justificative depuse de către asistenţii maternali profesionişti; 
♦ suspendă plata către  asistenţii maternali în caz de neprezentare a documentelor justificative pentru sumele 

plătite în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, echipament, cazarmament,  jucării, materiale igienico-
sanitare, rechizite şcolare, materiale cultural sportive şi transport, sau dacă sumele au fost utilizate în alte 
scopuri decât cele necesare îngrijirii copiilor aflaţi în plasament  sau încredinţaţi la asistentul maternal 
profesionist; 

♦ întocmeşte costul pe beneficiar, 
♦ răspunde de exactitatea datelor furnizate, 
♦ conduce evidenţa intrărilor şi ieşirilor de numerar, stabileşte soldul de casă zilnic; confruntă  soldul zilnic  din  

jurnalul de casă cu cel faptic existent în casierie; 
♦ completează Registrul de casă  ori de câte ori au loc operaţiuni de încasări şi plăţi; 
♦ ridică numerar de la Trezoreria statului pentru diversele cheltuieli materiale ce le presupune  funcţionalitatea  

instituţiei  şi drepturi  cuvenite  personalului; 
-    depune la Trezoreria statului, conform  prevederilor  legale, sumele încasate; 
♦ participă la perfecţionarea sistemului informaţional ,aplică măsurile de raţionalizare şi simplificare a lucrărilor 

de evidenţă contabilă şi de automatizare  a prelucrării datelor; 
♦ asigură respectarea legalităţii privind întocmirea  şi valorificarea tuturor documentelor financiar-contabile 

verificate pentru aprobare  pe cale ierarhică la conducătorul unităţii; 
♦ asigură arhivarea documentelor contabile specifice compartimentului  cu respectarea  confidenţialităţii 

datelor şi documentelor; 
♦ asigură confidenţialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul compartimentului, care nu sunt destinate 

publicităţii prin mass-media; 
♦ în îndeplinirea atribuţiilor ce ii revin conlucrează  cu toate serviciile, birourile, compartimentele de specialitate  

din cadrul direcţiei; 
♦ întocmeşte note şi rapoarte referitoare la activitatea desfăşurată; 
♦ îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini stabilite de către conducerea unităţii. 
 

24. Biroul aprovizionare 

♦ asigură stabilirea necesarului de produse agroalimentare, cazarmament, articole vestimentare, încălţăminte, 
rechizite şcolare, materiale de întreţinere şi curăţenie, mobilier şi altele, potrivit cerinţelor activităţii instituţiei, 
în vederea întocmirii programului de aprovizionare la nivel de an, trimestre şi lună; 

♦ urmăreşte încheierea anuală a contractelor şi a comenzilor pentru toate produsele necesare centrelor şi 
direcţiei;  

♦ urmăreşte executarea contractelor de furnizare la termenele şi în condiţiile stabilite; 
♦ repartizează pe unităţi subordonate produsele contractate; 
♦ asigură distribuirea produselor contractate în centrele de plasament; 
♦ verifică modul de depozitare şi păstrare a produselor alimentare în magaziile proprii ale centrelor de 

plasament; 
♦ centralizează necesarele de produse agroalimentare, cazarmament, articole vestimentare, încălţăminte, 

rechizite şcolare, mobilier, etc. primite din centre; 
♦ întocmeşte şi transmite comenzile furnizorilor;  
♦ lunar, verifică cantitativ şi valoric concordanţa ieşirilor din Depozitul central cu intrările din fiecare centru;  



♦ verifică exactitatea operaţiunilor efectuate de gestionarul Depozitului şi punctajul cu fişe de magazie;  
♦ verifică legalitatea, necesitatea, economicitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în factură  prin verificarea 

concordanţei facturii cu contractul încheiat cu furnizorul şi comenzile de aprovizionare;  
♦ urmăreşte modul de distribuire a produselor contractate pe fiecare centru;  
♦ întocmeşte pe calculator balanţa stocurilor (cantitativ-valoric) din Depozitul central pe feluri  de produse şi 

surse de finanţare ( de la buget sau sponsorizare ) şi o predă serviciului contabilitate 
♦ asigură aprovizionarea tuturor centrelor din subordine cu produse agroalimentare, cazarmament, 

echipament, încălţăminte, rechizite şcolare  ş.a. obiecte de uz general necesare în centre, în raport de 
stocurile existente şi de consumurile normate; 

♦ propune măsuri şi asigură transferul stocurilor peste necesar de la un centru la alt centru; 
♦ asigură aplicarea procedurilor legale referitoare la recepţia, autorecepţia, expediţia şi transportul bunurilor 

materiale ; 
♦ asigură respectarea normelor legale pentru gestionarea, depozitarea, păstrarea, manipularea şi eliberarea 

bunurilor; 
♦ asigură locurile de primire, păstrare şi eliberare a valorilor materiale cu aparate de măsură şi control, precum 

şi respectarea măsurilor legale referitoare la utilizarea, funcţionarea şi verificarea aparatelor respective; 
♦ asigură etichetarea la locul de păstrare a tuturor bunurilor; 
♦ verifică conform normelor şi normativelor în vigoare, calculul necesarului de aprovizionat în centre pentru 

alimente, echipament, cazarmament, rechizite şcolare ş. a.; 
♦ rezolvă în termenul cel mai scurt sesizările şi reclamaţiile în domeniul aprovizionării;  
♦ verifică realitatea perisabilităţilor, deprecierilor, degradărilor şi propune măsuri pentru prevenirea şi 

diminuarea lor; 
♦ organizează şi exercită control ( permanent şi inopinat) asupra intrării şi ieşirii bunurilor din gestiune; 
♦ verifică concordanţa preţurilor înscrise pe facturile sosite de la furnizor cu cele din contractele încheiate şi 

întocmeşte refuzurile la plată acolo unde este cazul; 
♦ are obligaţia ca mărfurile sosite să fie depozitate pe grupe şi sortimente, pe rafturi creând condiţii de primire, 

recepţie, conservare şi control a acestora şi să ia toate măsurile care depind de el pentru păstrarea calităţii şi 
caracteristicilor tehnice ale produselor pe care le manipulează; 

♦ are obligaţia să nu distribuie pentru consum nici un produs agroalimentar care să prezinte semne de alterare 
sau care a depăşit termenul de valabilitate;  

♦ se îngrijeşte de repartizarea echitabilă între centre a stocurilor existente în centre şi care depăşesc nevoile 
copiilor.  

 

25.  Compartiment parc auto 

♦ asigură gestionarea mijloacelor auto care deservesc direcţia; 
♦ întocmeşte un program de optimizare a transporturilor pe baza căruia să se efectueze deplasările 

personalului din unitate atât în judeţ cât şi în afara lui; 
♦ răspunde de întocmirea actelor privind consumul de carburanţi şi lubrefianţi, de întocmirea foilor de parcurs 

şi a situaţilor centralizatoare de cheltuieli cu autovehiculele; 
♦ calculează necesarul de combustibili, lubrefianţi şi piese de schimb pentru autoturismele din dotarea 

direcţiei; 
♦ asigură întreţinerea, repararea şi menţinerea în stare de funcţionare a acestora; 
♦ eliberează şi gestionează foile de parcurs şi calculează FAZ-urile; face propuneri privind programul de 

investiţii şi reparaţii a mijloacelor fixe, propriu şi centralizat, urmăreşte realizarea lucrărilor respective şi 
participă la efectuarea recepţiilor; 

♦ ţine evidenţa şi urmăreşte mişcarea tuturor mijloacelor de transport aflate în parcul auto al direcţiei; 
♦ urmăreşte asigurarea şi încadrarea în cota de carburant alocată pentru un mijloc de transport. 
 

 

 



 

26. Servicii de tip rezidenţial pentru copii 
 
- Centrele de plasament din judeţul Hunedoara 
- Case de tip familial din judeţul Hunedoara 
- Reţele de servicii de tip familial din judeţul Hunedoara 
- Centre maternale 
- Centrul de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrării sociale a copilului  

„Cuore” Petroşani 
 - Centrul de primire în regim de urgenţă Deva 
 
♦ asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei 

speciale a copiilor, tinerilor şi, după caz, mamelor care beneficiază de acest tip de servicii, în funcţie de 
nevoile şi de caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari; 

♦ asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi 
supraveghere permanentă a beneficiarilor; 

♦ asigură paza şi securitatea beneficiarilor impotriva tuturor formelor de abuz; 
♦ asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 
♦ asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură; 
♦ asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor 

necesare integrării sociale; 
♦ asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
♦ asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; 
♦ asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi 

caracteristicilor lor; 
♦ asigură intervenţie de specialitate; 
♦ contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie; 
♦ urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia 

beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului 
individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate; 

♦ asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber; 
♦ asigura respectarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 

S.M.O. privind serviciile rezidentiale si a Standardelor de cost. 
 
27. Servicii de zi pentru copii 

 
- Centrul de zi Deva 
- Servicii de recuperare pentru copii şi adulţi cu handicap Deva 
- Centrul de prevenire, intervenţie împotriva abuzului, neglijenţei Orăştie 
- Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Hunedoara 

  
♦ asigură un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor 

copiilor; 
♦ asigură activităţi recreative şi de socializare; 
♦ asigură copiilor consiliere psihologică şi orientare şcolară şi profesională; 
♦ asigură părinţilor consiliere şi sprijin în vederea prevenirii separarii copilului de familie și a recuperării 

acestuia; 
♦ dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în 

familie; 
♦ asigură programe de abilitare şi reabilitare; 
♦ contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi; 
♦ contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în planul de recuperare; 
♦ stabileşte programul de recuperare recomandat de medicul de specialitate  
♦ asigură recuperare medicală, fizioterapeutică, kinetoterapeutică şi logopedie; 



♦ asigura respectarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 
S.M.O. privind serviciile de zi si a Standardelor de cost. 
 

    28. Servicii pentru persoane adulte 
- Locuinţe Protejate  

 - Locuinţă protejată pentru adultul seropozitiv Petroșani  
 - Cămin pentru persoane vârstnice Pui 

- Centrele de îngrijire şi asistenţă adulţi  
 
♦ asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor asistate, 

precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi a bunurilor din dotare; 
♦ asigură asistenţa medicală şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supravegherea permanentă a 

persoanelor asistate; 
♦ întocmesc proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii, activităţii de protecţie specială a 

persoanelor aflate în nevoie, în concordanţă cu specificul centrului de îngrijire şi asistenţă, potrivit politicilor şi 
strategiilor naţionale, judeţene şi locale; 

♦ organizează activităţi cultural-educative şi de socializare atât în interiorul centrelor de îngrijire şi asistenţă, 
cât şi în afara acestora; 

♦ organizează activităţi de ergoterapie în raport cu restantul funcţional al persoanelor asistate; 
♦ acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa 

persoanelor asistate; 
♦ asigură consiliere şi informare atât familiilor, cât şi asistaţilor, privind problematica socială( probleme 

familiale, psihologice, etc.); 
♦ intervine în combaterea şi prevenirea instituţionalizării ca posibilitate de abuz din partea familiei; 
♦ intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor asistate; 
♦ asigură respectarea standardelor specifice de calitate şi indicatorilor stabiliţi de Autoritatea Naţională pentru 

Persoanele cu Handicap; 
♦ urmăreşte si se asigură că sunt respectate prevederile Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a Standardelor 
specifice de calitate, pentru centre de îngrijire si asistenţă, locuinţe protejate si centre de integrare si terapie 
ocupațională precum si Standardele specifice de calitate pentru vârstnici si a Standardelor de cost. 

 
- Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Simeria 
 

♦ asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare beneficiarilor 
centrului, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi bunurilor din dotare; 

♦ asigură asistenţă medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă 
beneficiarilor; 

♦ asigură recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă persoanelor cu handicap care participă la 
activitatea centrului în regim de zi; 

♦ întocmesc proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii de protecţie specială a 
persoanelor cu handicap, în concordanţă cu specificul centrului, potrivit politicilor şi strategiilor naţionale, 
judeţene şi locale; 

♦ elaborează programe individualizate sau de grup de terapie ocupaţională şi alte tipuri de terapie, în vederea 
integrării socioprofesionale şi familiale, colaborând în acest sens cu centre similare şi cu organizaţii 
neguvernamentale din ţară şi din străinătate; 

♦ asigură realizarea activităţilor de recuperare a persoanelor cu handicap prin implementarea programelor de 
terapie menţionate mai sus; 

♦ monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu handicap ulterior finalizării programelor de terapie; 
♦ identifică mediile în care poate fi integrată orice persoană cu handicap care a parcurs programele de terapie; 
♦ asigură condiţiile necesare desfăşurării programelor de terapie în vederea integrării socioprofesionale a 

persoanelor cu handicap; 
♦ asigură echipamentul de muncă şi protecţie şi organizează activităţi de cunoaştere şi respectare a normelor 

de protecţie şi igienă a muncii; 



♦ acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa 
persoanelor cu handicap; 

♦ organizează activităţi cultural-educative şi de socializare atât în interiorul centrelor, cât şi în afara acestora, 
expoziţii cu produsele obţinute în atelierele centrului; 

♦ asigură consiliere şi informare atât familiilor, cât şi asistaţilor, privind problematica socială (probleme 
familiale, psihologice etc.); 

♦ intervin în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap, în vederea integrării 
acestora într-o viaţă normală; 

♦ asigură respectarea standardelor specifice de calitate şi indicatorilor stabiliţi de Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap. 

 
Cap. VI.   ÎNCADRAREA ŞI SALARIZAREA   

                                                                     
Art. 17. Personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Hunedoara este reprezentat de 
funcţionari publici, numiţi în funcţii publice, conform Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările ulterioare şi personal contractul angajat pe bază de contract individual de muncă, în 
conformitate cu prevederile Codului Muncii. 
 
Art. 18. Numirea, eliberarea, sancţionarea disciplinară şi stabilirea drepturilor salariale ale directorilor generali 
adjuncţi ai Direcţiei generale se face conform legislaţiei ce reglementează categoria funcţionarilor publici. 
 
Art. 19. Angajarea, precum şi avansarea în funcţii, grade sau trepte profesionale se  face  prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii. 
 
Art. 20. Numirea în funcţii publice, angajarea pe bază de contract individual de muncă, eliberarea şi sancţionarea 
disciplinară a personalului sunt de competenţa directorului general al direcţiei generale, în conformitate cu 
prevederile legale.  
 
Art. 21. Drepturile de natură salarială ale personalului direcţiei generale se stabilesc conform dispoziţiilor legale 
privind funcţionarii publici şi personalul contractual din unităţile bugetare. 
 
Art. 22. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul direcţiei generale are dreptul, pe lângă salariul de bază 
şi la premii şi sporuri specifice conform legii. 
  
Art. 23. Celelalte drepturi şi obligaţii ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, încadraţi la direcţia 
generală se asigură, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Statutul funcţionarilor publici şi ale legislaţiei 
muncii în vigoare. 
 
Art. 24. Asistenţii maternali profesionişti sunt încadraţi pe bază de contract individual de muncă pe perioadă 
determinată şi sunt salarizaţi conform legislaţiei în vigoare. 
 
Art. 25. Personalului direcţiei generale îi sunt interzise încălcarea confidenţialităţii informaţilor deţinute în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, a secretului de serviciu precum şi pretinderea sau primirea de foloase 
necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei ce reglementează activitatea 
funcţionarilor publici şi a personalului contractual.   
 
Art. 26. În realizarea atribuţiilor de serviciu, personalul Direcţiei generale are obligaţia să soluţioneze cu maximă 
operativitate şi competenţă profesională întreaga problematică ce derivă din acestea, stabilită în detaliu în fişa 
fiecărui post. 
 
Art. 27. Încălcarea, de către personalul direcţiei generale, cu vinovăţie, a obligaţiilor de serviciu ce le revin, 
atrage răspunderea lor disciplinară, administrativă sau penală, după caz. 
 
Art. 28. Concediile de odihnă, alte concedii, deplasările în interesul serviciului pentru directorul general al 
Direcţiei generale se aprobă de secretarul general al judeţului, pentru personalul din compartimentele funcţionale 



şi şefii centrelor de plasament se aprobă de către directorul general, iar pentru personalul din centrele de 
plasament de către şefii acestora. 
 

 
Cap. VII.  DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 29. În toate documentele se va folosi antetul „ Consiliul Judeţean Hunedoara - Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului”. Aceleaşi elemente vor fi inscripţionate pe ştampila şi firma direcţiei 
generale. 
 
Art. 30. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului are obligaţia să asigure aplicarea normelor 
de protecţie a muncii prin personalul stabilit de conducerea acesteia. 
 
Art. 31. Modificarea numărului de personal şi a organigramei direcţiei generale se poate face prin hotărâre a 
consiliului judeţean, la propunerea  colegiului director, în condiţiile legii.  
  
Art. 32. Regulamentul de organizare şi funcţionare poate fi modificat sau completat prin hotărâre a consiliului 
judeţean, la propunerea motivată a conducerii direcţiei generale, în condiţiile legii. 
 
Art. 33. Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare, în materie. 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.70/2010 
privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective  

de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru unele obiective 
de investiții  ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor nr.1-10, care 
fac parte integrantă din prezenta. 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 

                                                                                                  
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan            
 
 
 
Deva, la 24 iunie 2010 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.71/2010    
pentru aprobarea documentațiilor  tehnico – economice privind unele 

obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Serviciul tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale  
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale          
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
   Art. 1. -  Se aprobă documentaţiile tehnico-economice privind unele 
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor  
nr.1-2, care fac parte integrantă din prezenta. 
           
           Art. 2.   –  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare  şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

               
                                                                                                     
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
Deva, la 24 iunie 2010 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.72/2010  
privind  modificarea Programului de lucrări de întreţinere şi  

reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2010 
 
 

   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;  

 În baza prevederilor art.59 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.10 şi art.91 alin.5 lit.a pct.12 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

   Art.1.- Se aprobă modificarea Programului de lucrări de întreţinere 
şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2010, aprobat prin 
Hotărârea nr.21/2010 a Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexei care 
face parte integrantă din prezenta.  
  

Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul administrare 
drumuri și achiziții publice şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 
 

 
                    
     PREŞEDINTE,      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                              Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 24 iunie 2010 
 



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

Nr.crt. Cod Denumirea activităţii 
Valoare alocată prin 

HCJ Hunedoara 
nr.21/2010(lei)

Influențe:+- Valoare modificată(lei)

TOTAL, din care: 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

1 A
SERVICII PREGĂTITOARE AFERENTE ÎNTREȚINERII ȘI REPARĂRII DRUMURILOR 
PUBLICE 800.000,00 -130.000,00 670.000,00

A.1.1. Cadastrul drumurilor publice, pentru DJ 687:Sântuhalm-Hunedoara-Călan, km15+541-22+841 0,00 20.000,00 20.000,00

A1.6.3. Gestionarea traficului rutier 800.000,00 -150.000,00 650.000,00

2 B LUCRĂRI ȘI SERVICII PRIVIND INTREȚINEREA  DRUMURILOR PUBLICE-acord cadru 6.040.000,00 0,00 6.040.000,00

101 Întreţinere curentă pe timp de vară, total, din care: 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00
Lucrări de întreținere cu mixtură asfaltică 3.430.000,00 0,00 3.430.000,00
Lucrări de completări acostamente 200.000,00 0,00 200.000,00
Lucrări de desfundări șanțuri, rigole, camere de cădere 50.000,00 0,00 50.000,00
Lucrări de colmatări rosturi, fisuri, crăpături 10.000,00 0,00 10.000,00
Lucrări de vopsitorii indicatoare, stâlpi, mână curentă, parapeți 10.000,00 0,00 10.000,00
Lucrări de întreținere drumuri pietruite 200.000,00 0,00 200.000,00

102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă, total, din care: 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
Aprovizionare cu nisip 300.000,00 0,00 300.000,00
Aprovizionare cu sare 150.000,00 0,00 150.000,00
Deszăpezire manuală și mecanică 850.000,00 0,00 850.000,00
Deszăpezire așteptare 500.000,00 0,00 500.000,00

107 Siguranța rutieră, total, din care: 340.000,00 0,00 340.000,00
Semne de circulație 140.000,00 0,00 140.000,00
Marcaje rutiere 200.000,00 0,00 200.000,00

3 102.2.4 Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor 0,00 30.000,00 30.000,00

4 C
LUCRĂRI AFERENTE INTREȚINERII PERIODICE, REPARAȚIILOR CURENTE ȘI CAPITALE 
A DRUMURILOR PUBLICE 2.160.000,00 100.000,00 2.260.000,00

105 Covoare bituminoase, total, din care: 410.000,00 0,00 410.000,00
DJ 709F:Slătinioara-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km 1+300-2+400 300.000,00 0,00 300.000,00
DJ 705A:DN7(Orăștie)-Orăștioara de Sus-Costești-Grădiștea de Munte-Sarmizegetusa Regia, 
km 4+500-4+900 110.000,00 0,00 110.000,00

106 Reciclare în situ a îmbrăcămintei asfaltice, total, din care: 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
DJ 668A:Streisângiorgiu-Boșorod-Luncani-Târsa, km 6+000-6+500;km 6+800-7+300;km 8+000-
8+500 300.000,00 0,00 300.000,00

DJ 107A:Alba Iulia-Blandiana-Geoagiu-Hărău-Bârsău, km 34+000-35+500 300.000,00 0,00 300.000,00
DJ 761:Șoimuș-Bârsău-Certeju de Sus, km 2+000-3+500 300.000,00 0,00 300.000,00
DJ 706A:Ilia-Brănișca-Bejan-Ormindea-Vălișoara, km 17+700-19+200 300.000,00 0,00 300.000,00
DJ 686:DJ 668-Râu de Mori-Suseni-Cabana Râușor, km 24+710-26+236 300.000,00 0,00 300.000,00

110 Pietruirea drumurilor de pământ, total, din care: 100.000,00 0,00 100.000,00
DJ 668C:DN66-Bretea Română-Vâlcelele Bune-Bățălari-Boșorod, km 10+650-11+400 100.000,00 0,00 100.000,00

Cod Denumirea activităţii 
Valoare alocată prin 

HCJ Hunedoara 
nr.21/2010(lei)

Influențe:+- Valoare modificată(lei)

PROGRAMUL MODIFICAT AL LUCRĂRILOR  DE INTREȚINERE ȘI REPARAȚII DRUMURI JUDEȚENE PE ANUL 2010

la Hotărârea nr.72/2010 a Consiliului Jude țean Hunedoara 
Anexa



113
Lucrări pentru aducerea drumurilor, podurilor în starea tehnică inițială în urma unor 
evenimente  accidentale, total, din care: 50.000,00 50.000,00 100.000,00

DJ 707:lim. Județ Arad-Vața de Jos-DN76 50.000,00 0,00 50.000,00
DJ 742B:Blăjeni(DN74)-Criș-DJ762, km 7+920-7+995 0,00 50.000,00 50.000,00

118 Reparații curente la poduri, total, din care: 0,00 50.000,00 50.000,00
Pod pe DJ 742A:Buceș(DN74)-După Piatră-limită județ Alba, km 3+600 0,00 50.000,00 50.000,00

120 Consolidarea corpului drumului, total, din care: 50.000,00 0,00 50.000,00
DJ 107A:Alba Iulia-Blandiana-Geoagiu-Hărău-Bârsău, km 36+900 25.000,00 0,00 25.000,00
DJ 687C:Hațeg-Răchitova, km 16+100 25.000,00 0,00 25.000,00

122 Consolidări și reabilitări de poduri și pasaje, total, din care: 50.000,00 0,00 50.000,00
Podețe , pe DJ 107A:lim jud.Alba-Geoagiu-Bârsău, km 42+900 și 45+400 25.000,00 0,00 25.000,00
Podeț dalat, DJ 761:Șoimuș-Săcărâmb, km 5+500 25.000,00 0,00 25.000,00



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 HOTĂRÂREA NR.73/2010 

privind aprobarea angajării de servicii juridice specializate care să 
reprezinte interesele Consiliului Județean Hunedoara în justiție, în cazul 

unor cauze juridice complexe 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al compartimentului de resort din cadrul consiliului judeţean, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;  
 În conformitate cu prevederile art.21 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE :  
 
 Art.1. Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă  angajarea de 
servicii juridice specializate care să reprezinte interesele Consiliului Județean 
Hunedoara în justiție, în cazul unor cauze juridice complexe. 
 Art.2. În aplicarea prevederilor art.1 din prezenta, se împuternicește 
Președintele Consiliului Județean Hunedoara să semneze în numele și 
pentru județul Hunedoara, contractele de prestări servicii juridice.  
  Art.3. (1) Plata contravalorii serviciilor de asistență, consultanță și 
reprezentare   juridică, aprobate în conformitate cu art.1, se va realiza în baza 
unui raport de activitate, aprobat înainte de efectuarea plății de către Serviciul 
juridic- contencios și relații cu consiliile locale și Serviciul contabilitate din 
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 

          (2) Sumele necesare plății serviciilor prevăzute la alin.(1) se vor 
suporta din  bugetul propriu al județului Hunedoara. 

Art.4. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  

 
                                        

PREŞEDINTE,                  SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ                                                Dana Dan 
  
 
 
Deva, la 24 iunie 2010 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.74/2010 
pentru menținerea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.65/2010  

 
 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Serviciului Corp Control din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara, precum  şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând plângerea prealabilă formulată de către domnul Morar Nicolae Marcel depusă și 
înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara sub nr.4368/31.05.2010 prin care solicită 
revocarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.65/2010 privind eliberarea din funcția de 
director – manager la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Hunedoara – Deva, a domnului 
Morar Nicolae Marcel; 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din Legea nr.554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor 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 mențin prevederile Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.65/2010 
privind eliberarea din funcția de director – manager la Muzeul Civilizației Dacice și Romane 
Hunedoara – Deva, a domnului Morar Nicolae Marcel.       

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată domnului Morar Nicolae Marcel și 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 Moloț                                Dana  Dan 

 

 

Deva, la 24 iunie 2010 

 



         ROMÂNIA  
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  

 
 

HOTĂRÂREA NR.75/2010 
privind  unele  măsuri pentru descentralizarea 

managementului unităţilor medicale de interes judeţean din Judeţul Hunedoara  
 
 
 

 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei 
administraţie publică locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând adresa nr.6465/2010 a Ministrului Sănătății, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu 
nr.4881/2010; 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.910/2010 pentru aprobarea modelului 
Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi 
autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului 
managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice; 

În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 privind modificarea şi completarea 
unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Anexei nr.2 din Hotărârea Guvernului nr.529/2010 pentru aprobarea 
menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat 
faze pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei 
medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor 
sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile 
administraţiei publice locale şi către Primăria municipiului Bucureşti; 

În temeiul dispoziţiilor ”Planului de acţiune” aferent ”Strategiei de descentralizare în sistemul de 
sănătate”,  aprobată prin Hotărârea Guvernului României  nr.562/2009; 
 În conformitate cu prevederile art. 186 din Legea nr.95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
   În baza dispoziţiilor art.104 alin.(5) lit.„a” pct.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
       
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art. 1.(1)- Aprobă preluarea de către Consiliul Judeţean Hunedoara a managementului asistenţei 
medicale al unităţilor sanitare de interes judeţean din Judeţul Hunedoara,  în conformitate cu prevederile Anexei 
nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 529/2010,  după cum urmează:  

a) Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva; 
b) Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; 
c) Sanatoriu de Pneumoftiziologie Geoagiu. 

           (2).- Imputerniceşte preşedentele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze protocoalele de 
predare-preluare între Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara şi Consiliul Judeţean Hunedoara în 
vederea transferului managementului asistenţei medicale din unităţile sanitare de interes judeţean, indicate  la 
alin. (1). 

           (3)- Imputerniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să numească prin dispoziţie o 
comisie pentru inventarierea patrimoniului unităţilor sanitare indicate la alin.(1). 



Art. 2.- Numeşte reprezentanţii Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, membrii titulari şi membrii supleanţi, după cum urmează: 

Nr. crt Numele şi prenumele Calitatea Funcţia deținută 
I. MEMBRII  TITULARI   
1. LAVU SORIN reprezentant al Consiliului 

Judeţean Hunedoara economist 

2. MAGHERU DAN reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara medic 

II. MEMBRII  SUPLEANŢI 

1. BLENDEA MARIUS reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara medic 

2. TOC PARMENA reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara economist 

 

Art. 3.- Numeşte reprezentanţii Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, membrii titulari şi membrii supleanţi, după cum urmează: 

Nr. crt Numele şi prenumele Calitatea Funcţia  
I. MEMBRII  TITULARI   

1. COTROAZA DOBROMIR 
MARIUS REMUS 

reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara  medic 

2. SERBAN SIMONA reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara economist 

II. MEMBRII  SUPLEANŢI   

1. BÂREA VASILE reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara economist 

2. GOLEA CORNELIA reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara biolog 

 

Art. 4.- Numeşte reprezentanţii Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al 
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, membrii titulari şi membrii supleanţi, după cum urmează: 

Nr. crt Numele şi prenumele Calitatea Funcţia  
I. MEMBRII  TITULARI   

1. MIHUTIU DORINA reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara asistent medical 

2. OPRA MIRELA MARIA reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara economist 

II. MEMBRII  SUPLEANŢI 

1. VASILIE CRISTIAN 
CONSTANTIN 

reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara matematician 

2. HOCH IOANA reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara economist 

 

Art. 5.- Mandatele reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în consiliilor de administraţie 
prevăzute la art.2 - 4 din prezenta  încep la data semnării protocoalelor de predare-preluare între Direcţia de 
Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara şi Consiliul Judeţean Hunedoara. 

Art. 6.- Prezenta va fi dusă la indeplinire de către compartimentele de specialitate 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 24 iunie 2010 
 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.76/2010 
privind  transmiterea unor bunuri din domeniul public al judeţului Hunedoara  

şi din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al Municipiului Petroşani şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Petroşani 

 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei 
Administraţie Publică Locală  şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Analizând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Petroşani nr. 129/2010 privind solicitarea de 
trecere unor bunuri  din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean 
Hunedoara în domeniul public al Municipiului Petroşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Petroşani; 
 Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 796/2006 privind transmiterea unor 
imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul 
public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara; 

În temeiul prevederilor art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit. “c” 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 aprobă transmiterea din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al Municipiului Petroşani şi în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Petroşani  a imobilelor aferente fostei unităţi militare din Municipiul Petroşani,  Str. Tudor 
Vladimirescu  nr. 16, înscrise în Cartea Funciară nr. 76 N - Petroşani, nr. top. 993-996/32/1, având datele de 
identificare prevăzute în anexa nr. 1  şi în  Planul de amplasament şi delimitare din anexa nr. 2 care fac parte 
integrantă din prezenta. 
 (2).- După preluare, destinaţia imobilelor  transmise  potrivit alin. (1) va fi  cea indicată la art.1 din 
Hotărârea Guvernului României nr. 796/2006. 
 Art. 2.(1)– Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 din prezenta se va face 
pe bază de protocol încheiat  între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei. 
 (2).-  Imputerniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să numească prin dispoziţie 
comisia de predare a bunurilor prevăzute la art.1 din  prezenta. 

Art. 3.– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate şi va fi comunicată 
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 24 iunie 2010 



            Anexa nr. 1            
                                                                                                                                       la Hotărârea nr.76/2010                                     
                                                                                                                                 a Consiliului Judeţean Hunedoara                           

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilelor  care se transmit din domeniul public  al Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului 

Judeţean Hunedoara, în domeniul public al Municipiului Petroşani  
şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Petroşani 

 
 

Adresa 
imobilelor care 

se transmit 

 
Persoana 

juridică de  la 
care se trasmit 

 
Persoana 

juridică la care 
se transmit 

 
Denumirea imobilelor care se transmit,  

Caracteristici tehnice 

 
Valoarea de 

inventar 
contabilă 

(lei) 
Parcela de teren nr.2 
Teren în suprafaţă de 39.241 mp (conform 
Planului de amplasament şi delimitare 
prevăzut în anexa nr.2 la hotărâre). 

 
 

    3.977,49 

Pavilion C – bloc alimentar; 
Parter + 1 etaj 
Suprafaţa  construită = 762 m2 

Suprafaţa desfăşurată = 1.524 m2 

 
1.218.327,73 

Pavilion E – centrală termică; 
Suprafaţa  construită =  
Suprafaţa desfăşurată = 358 m2 

 
   347.704,93 

Pavilion F – atelier mecanic; 
Suprafaţa  construită =  
Suprafaţa desfăşurată =130 m2 

 
    99.846,83 

Pavilion G – magazie; 
Suprafaţa  construită =  
Suprafaţa desfăşurată = 320 m2 

 
 153.506,31 

Pavilion H – grajd; 
Destinaţie: adăpost animale 
Suprafaţa  construită =  
Suprafaţa desfăşurată = 486 m2 

 
 

 212.244,72 

Pavilion I – punct control tehnic; 
Suprafaţa  construită =  
Suprafaţa desfăşurată =30 m2 

 
   24.713,23 

Pavilion J – magazie; 
Suprafaţa  construită =  
suprafaţa desfăşurată = 16 m2 

 
  12.476,41 

Pavilion K – magazie; 
Suprafaţa  construită =  
Suprafaţa desfăşurată = 68 m2 

  53.024,73 

Pavilion L – şopron; 
Suprafaţa  construită =  
Suprafaţa desfăşurată = 428 m2 

 
  21.133,06 

Pavilion M – şopron; 
Suprafaţa  construită =  
Suprafaţa desfăşurată = 159 m2 

 
     5.283,26 

Pavilion N – staţie hidrofor; 
Suprafaţa  construită =  
suprafaţa desfăşurată = 122  m2 

  
  57.360,79 

Pavilion P  - şopron CL; 
Suprafaţa  construită =  
Suprafaţa desfăşurată = 335  m2 

 
   7.850,83 

Pavilion R- şopron CL;  
Suprafaţa  construită =  
Suprafaţa desfăşurată = 107  m2 

 
  16.541,06 

Drumuri – alei (platforme beton); 
Suprafaţă = 4600 m2 

  242.343,02 

Împrejmuire; 
Lungime L = 1100 ml 

    33.372,46 

Reţea alimentare apă 
Lungime L = 470 ml 

    20.562,12 

Reţea canalizare; 
Lungime L = 450 ml 

   24.674,54 

 
Municipiul 
Petroşani, 
Strada Tudor 
Vladimirescu 
nr.16, Judeţul 
Hunedoara 

 
Judeţul 
Hunedoara,  din 
administrarea 
Consiliului 
Judeţean 
Hunedoara 

 
Municipiul 
 Petroşani, 
 în administrarea 
Consiliului Local 
al Municipiului 
 Petroşani 

TOTAL 2.554.943,52 



 



          ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.77/2010 
privind  însuşirea Contractului de locaţiune cu constituirea dreptului de superficie 

asupra unui teren în suprafaţă de 250 mp situat în Munţii Retezat- zona Pietrele 
pentru construirea unui „refugiu Salvamont”  

 
 

 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA  ; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Analizând adresa nr.104/2010 a Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara; 
 În baza prevederilor art.91 alin.(1) lit.(b) şi (c) şi alin.(5) lit.(a)  pct.8 şi 14  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 însuşeşte Contractul de locaţiune cu constituirea dreptului de superficie 
asupra unui teren în suprafaţă de 250 mp situat în Munţii Retezat- zona Pietrele pentru 
construirea unui “refugiu Salvamont”, încheiat între Ocskay Laszlo şi Judeţul Hunedoara 
prin Consiliul Judeţean Hunedoara, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta. 

Art. 2. – Aprobă plata din bugetul propriu al judeţului Hunedoara, a sumei de 250 
euro/an, reprezentând cuantumul chiriei superficiei, stabilite prin contractul precizat la art.1.  
 Art. 3. – Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului Administratie 
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 24 iunie 2010 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.78/2010 

privind  trecerea  unor mijloace fixe din domeniul public  în domeniul privat al  Judeţului Hunedoara  în 
vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora 

 
 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA  ; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei 
Administraţie Publică Locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Analizînd adresa S.C. APA PROD S.A. Deva nr. 8938/14.06.2010 privind solicitarea scoaterii din 
funcțiune a unor mijloace fixe aparținând Stației de pompe - Stația de tratare apă Orlea; 

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea  procesului de scoatere 
din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001; 

 În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;                       
 În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E : 
 

Art. 1.– Aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul privat al Judeţului 
Hunedoara,   a  mijloacelor fixe aflate în concesiunea operatorului regional de apă SC APA PROD S.A Deva,  
având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.– Aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe indicate la art.1 din 
prezenta. 

Art. 3.– Împuterniceşte  Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să numească prin dispoziţie, 
comisia pentru casarea şi valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 2, comisie din care vor face parte 
reprezentanţi  ai operatorului regional de apă SC  APA PROD S.A Deva, precum  şi ai  Consiliului Judeţean 
Hunedoara . 

Art. 4.– Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 2, se fac venit la bugetul 
propriu al Judeţului Hunedoara. 

Art. 5.– Dupa finalizarea procedurilor de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a mijloacelor fixe 
prevăzute în prezenta hotărâre, lista bunurilor aparţinând domeniului public al Judeţului Hunedoara aflate în 
concesiunea SC APA PROD S.A Deva,  se modifică în mod corespunzător. 

Art. 6. - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de compartimentele de specialitate și va fi comunicată  celor 
interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală,  Relații Publice,  ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
 
 

 
        PREŞEDINTE,              SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
    Mircea  Ioan  Moloţ                                Dana   Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 24 iunie 2010 



 



                                                                                                                                                                                                                           Anexa 
                                                                                                                                                                                                        la Hotărârea nr.78/2010 
                                                                                                                                                                                                       a Consiliului Județean Hunedoara 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale mijloacelor fixe aflate în concesiunea SC APA PROD S.A. Deva propuse pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al  

Județului Hunedoara în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 
 
 

Caracteristici tehnice pompe Nr. 
crt. 

Denumirea 
mijlocului fix 

Cod de 
clasificare 

Nr. de 
inventar 

Locul unde este 
amplast 

mijlocul fix  
m 

 
l/s 

 
rpm 

Motor 
kw 

Anul 
punerii în 
funcțiune 

Durata 
normală 

de 
utilizare 

Valoarea de 
inventar 

(lei) 

1. Pompă Brateș 400 A 2.1.17.1 10.141 
(parțial) 

Stație de Pompare 
din cadrul Stației de 
tratare a apei 
Sântămaria Orlea 

8 138,9 1500 45 1985 12 ani 273 lei 

2. Pompă Brateș 400 A 2.1.17.1 10.141 
(parțial) 

Stație de Pompare 
din cadrul Stației de 
tratare a apei 
Sântămaria Orlea 

8 138,9 1500 45 1985 12 ani 273 lei 

3. Pompă Brateș 400 A 2.1.17.1 10.141 
(parțial) 

Stație de Pompare 
din cadrul Stației de 
tratare a apei 
Sântămaria Orlea 

8 138,9 1500 45 1985 12 ani 273 lei 

 
 
Notă :   Valorile de inventar ale mijloacelor fixe propuse la scoatere din funcțiune, casare și valorificare sunt incluse în valoarea totală a obiectului 
”Stație de pompe” de 970.803,37 lei, înregistrată la nr. de inventar 10.141 în evidențele contabile ale Consiliului Județean Hunedoara 



         ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.79/2010 
privind aprobarea achiziționării prin leasing financiar a unor echipamente și aparatură 

medicală pentru Spitalul Județean de Urgență Deva 
 
 
 

 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA; 
 

Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 
precum și raportul comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 

În baza prevederilor Ordonanței Guvernului României nr.51/1997 privind operațiunile de 
leasing și societățile de leasing, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii  
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum şi 
ale prevederilor art.91 alin.5 lit.a pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României 
nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 Art. 1 (1) - Se aprobă achiziționarea prin leasing financiar a unor echipamente și 
aparatură medicală pentru Spitalul Județean de Urgență Deva, în valoare de 2.500.000 euro, 
pe o perioadă de 10 ani. 
             (2) - În valoarea indicată la aliniatul (1) din prezenta este cuprinsă valoarea 
totală estimată a echipamentelor și aparaturii medicale, ratele și dobânzile estimate pentru 
leasing, precum și cuantumul taxei pe valoarea adăugată. 

Art. 2 - Se aprobă documentația de atribuire privind achiziția de echipamente și 
aparatură medicală prin leasing financiar, cuprinsă în anexa la prezenta, prin procedura de 
”licitație deschisă”. 

Art. 3 – Spațiile din incinta Spitalului Județean de Urgență Deva, în care vor fi 
amplasate echipamentele și aparatura medicală care vor fi achiziționate în condițiile art.1 alin.1 
din prezenta, vor fi amenajate astfel încât să corespundă specificațiilor tehnice ale acestora și 
scopului pentru care se vor achiziționa.  
 Art. 4 - Se mandatează președintele Consiliului Județean Hunedoara pentru derularea 
și finalizarea procedurii de achiziție și semnarea contractului de leasing. 



 Art. 5 - Cu data prezentei, se abrogă Hotărârile Consiliului Județean Hunedoara: 
nr.103/2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne și nr.147/2009 
privind aprobarea achiziționării prin leasing financiar a unor echipamente și aparatură medicală 
pentru Spitalul Județean de Urgență Deva. 
 Art. 6 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcția programe, prognoze, buget, 
finanțe, Serviciul tehnic și proiectare, Serviciul administrare drumuri și achiziții publice  și se va 
comunica celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice, 
ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
       
 
     

     
 PREȘEDINTE,     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
         Mircea Ioan Moloț          Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 24 iunie 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA  NR.80/2010  
privind constatarea încetării de drept a unor mandate de consilieri județeni 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, referatul 
constatator nr.5508/2010, precum și avizul comisiilor de specialitate; 
  Văzând demisiile înaintate de doamna Ghenea Silvia Aneta și de domnul 
Vladu Cristian Marius, înregistrate la Consiliul Județean Hunedoara cu 
nr.5175/2010 și respectiv nr.5315/2010; 
 Ținând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se propune  
încetarea de drept a unor mandate de consilieri 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 Ş T E : 
 

 Art.1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, a calității de consilier judeţean a doamnei Ghenea Silvia Aneta, 
aleasă pe lista Partidului Democrat - Liberal – Filiala Județului Hunedoara și se 
declară vacant locul de consilier județean ocupat de aceasta. 
  Art.2 Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, a calității de consilier judeţean a domnului Vladu Cristian Marius, ales 
pe lista Partidului Democrat – Liberal - Filiala Județului Hunedoara și se declară 
vacant locul de consilier județean ocupat de acesta. 
 Art.3 Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
                    
                                                                                             
    PRESEDINTE,                 SECRETAR AL  JUDEȚULUI, 
         Mircea Ioan Moloţ                 Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 23 iulie 2010  
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.81/2010   
privind validarea unor mandate de consilieri județeni 

 
 

  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; 
   Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.85/2009 privind 
constatarea încetării de drept a unor mandate de consilieri județeni și de adresele Partidului 
Democrat – Liberal – Filiala Judeţului Hunedoara nr.91/2010, nr.92/2010 și nr.98/2010; 
  Văzând Procesul Verbal al Comisiei de validare, prin care se propune validarea 
unor mandate de consilieri în Consiliul 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 Ă R Ă Ș T E: 
 

  Art.1 Validează mandatul de consilier în Consiliul Judeţean Hunedoara al domnului 
Gorcea Mihaiu Liviu, aflat ca supleant pe listele Partidului Democrat Liberal – Filiala Judeţului 
Hunedoara. 
  Art.2 Validează mandatul de consilier în Consiliul Judeţean Hunedoara al doamnei 
State Alina Maria, aflată ca supleant pe listele Partidului Democrat Liberal – Filiala Judeţului 
Hunedoara. 
  Art.3 Validează mandatul de consilier în Consiliul Judeţean Hunedoara al domnului 
Pavel Corneliu Vasile, aflat ca supleant pe listele Partidului Democrat Liberal – Filiala Judeţului 
Hunedoara. 
  Art.4 Se completează Comisia pentru servicii publice, comerț, turism, privatizare, 
sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul și Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, problemele minorităţilor, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
cetăţeneşti cu domnul Gorcea Mihaiu Liviu. 



  Art.5 Se completează Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanțe, agricultură, silvicultură, administrarea domeniului public și privat al județului și Comisia de 
analiză a asocierii și colaborării cu alte autorități ale administrației publice, instituții și agenți 
economici din țară și din străinătate precum și dezvoltare regională cu doamna State Alina Maria. 
  Art.6 Se completează Comisia privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi 
de arhitectură, precum şi gospodărirea resurselor naturale și Comisia pentru servicii publice, 
comerț, turism, privatizare, sprijinirea IMM-urilor și relația cu patronatul cu domnul Pavel Corneliu 
Vasile. 
  Art.7 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.86/2008 
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.8 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 23 iulie 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.82/2010 
privind modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor  

adulte cu handicap a județului 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; 
 Văzând adresa nr.17032/2010 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara și ținând cont de nominalizarea făcută de Direcția de Sănătate Publică a 
Județului Hunedoara, transmisă prin adresa nr.4987/2010;  
 În baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 din 
Ordonanţa Guvernului României nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată prin Legea nr.239/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale art.8 alin.(1) şi (2) din Hotărârea Guvernului României  
nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare 
a persoanelor adulte cu handicap; 
 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 dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

    Art. 1. Se modifică componenţa nominală a Comisiei de evaluare a persoanelor cu 
handicap pentru adulţi a judeţului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Hunedoara nr.29/2006, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că domnul doctor 
Dumitrescu Călin se înlocuieşte cu domnul doctor Crișan Ioan Doinel, în calitate de membru al 
comisiei. 
    Art. 2. Cu data prezentei, Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara    
nr.29/2006 privind înfiinţarea Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică corespunzător. 
 



    Art. 3. Prezenta se comunică prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii 
publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara la: 

- Instituția Prefectului - Județul Hunedoara; 
- Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  
- Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului 

Hunedoara, 
- Persoanelor nominalizate la art.1 din prezenta. 

 
 
 
            
 PREŞEDINTE   SECRETAR AL JUDEŢULUI 
 Mircea Ioan Moloţ Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 iulie 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.83/2010 
pentru modificarea componenţei nominale a Comisiei pentru protecţia copilului 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; 
 Văzând propunerea formulată de Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Hunedoara 
transmisă prin adresa nr.8354/2010; 
 In conformitate cu prevederile art.104 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.4, art.5 
alin.2 lit.d și art.8 din Hotărârea Guvernului României nr.1437/2004 privind organizarea şi 
metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului; 

 In baza reglementărilor art. 91 alin.5 lit. a pct.2 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 In temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Se modifică  componenţa nominală a Comisiei pentru protecţia copilului Hunedoara, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.28/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul că  reprezentantul Agenției Județene pentru Prestații Sociale 
Hunedoara, doamna Peter Rodica Mariana se înlocuieşte cu domnul Zidărescu Mircea – director 
executiv adjunct. 
 Art.2 Prezenta se comunică prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii 
publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara la: 

- Instituția Prefectului - Județul Hunedoara; 
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  
- Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului Hunedoara; 
- Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Hunedoara; 
- Persoanei nominalizate la art.1 din prezenta. 

 
                        
  PREŞEDINTE,    SECRETAR  AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ          Dana Dan 
 
 
Deva, la 23  iulie  2010  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.84/2010 
privind înființarea Comisiei pentru reconstituirea vechimii în muncă de pe lângă 

 Consiliul Județean Hunedoara 
 
 
  CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Direcţiei administraţie publică locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
   Ţinând seama de adresele nr.5312/2010 ale Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Hunedoara, nr.1126/2010 a Casei Județene de Pensii Hunedoara şi nr.70/2010 a Uniunii 
Județene C.N.S.R.L. Frăția Hunedoara; 
   Ţinând cont de prevederile Decretului nr.92/1976 privind carnetul de muncă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
   Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr.1377/2009 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu 
caracter organizatoric; 
   Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr.148/2008 
pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, aprobată prin Legea nr.167/2009; 
   În temeiul  art.91 alin.1 lit.f), ale art.97 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

   Art.1. – Se aprobă înființarea Comisiei pentru reconstituirea vechimii în muncă de pe 
lângă Consiliul Judeţean Hunedoara, în următoarea componenţă: 
 
Preşedinte Retegan Remus Reprezentantul Inspectoratului Teritorial de 

Muncă Hunedoara 
Membru  Paul Daniela  Reprezentantul Casei Judeţene de Pensii 

Hunedoara 
Membru  Minișca Lăcrimioara Reprezentantul Uniunii Județene C.N.S.L.R. 

Frăția Hunedoara 
Membru cu atribuții 
de secretar 

Manițiu-Kreuzel Anelise Consilier, Consiliul Județean Hunedoara 

Preşedinte supleant Armeanu Anca Elena Reprezentantul Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Hunedoara 

Membru supleant Popovici Elena Reprezentantul Casei Judeţene de Pensii 
Hunedoara 

Membru supleant Ciorba Gabriela Reprezentantul Uniunii Județene C.N.S.L.R. 
Frăția Hunedoara 

Membru supleant cu 
atribuții de secretar 

Cherteș Margareta Consilier, Consiliul Județean Hunedoara 



 
 Art.2. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de reconstituire 
a vechimii în muncă de pe lângă Consiliul Judeţean Hunedoara, prevăzut în anexa, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Prezenta va fi  comunicată prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii 

publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara la: 
- Instituția Prefectului -Județul Hunedoara; 
- Casa Județeană de Pensii Hunedoara; 
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara; 
- Uniunea Județeană C.N.S.L.R. Frăția Hunedoara; 
- Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Hunedoara; 
- Persoanelor nominalizate la art.1 din prezenta. 
 
 

              
               

PREŞEDINTE,  SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
Mircea Ioan Moloţ         Dana Dan 

 
 
 
 
 
 
Deva,  la 23 iulie 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                       A NE X A 
                                                                                                   la Hotărârea nr.84/2010 a  

Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  
a Comisiei de reconstituire a vechimii în muncă de pe lângă Consiliul Judeţean Hunedoara 
 
 
 
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 
    Art. 1. (1) Având în vedere prevederile art. 15 şi ale art. 16 din Decretul nr. 92/1976 
privind carnetul de muncă; art.296 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, modificat prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.148/2008; Hotărârii Guvernului nr.1377/2009 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric;  
    (2) Prezentul Regulament stabileşte procedura cadru de organizare şi funcţionare a 
Comisiei de reconstituire a vechimii în muncă de pe lângă Consiliul Judeţean Hunedoara, fără 
personalitate juridică. 
 
CAPITOLUL II – COMPONENŢA COMISIEI 
    Art. 2. Comisia de reconstituire a vechimii în muncă funcţionează pe lângă 
Consiliul Judeţean Hunedoara şi are următoarea componenţă: 
    Preşedinte – un reprezentant din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Hunedoara; 
    Preşedinte supleant – un reprezentant din partea Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Hunedoara; 
    Membru - un reprezentant din partea Casei Judeţene de Pensii Hunedoara; 
    Membru - un reprezentant din partea Uniunii Județene C.N.S.R.L. Frăția 
Hunedoara; 
    Membru cu atribuţii de secretar – un reprezentant, consilier din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara; 
    Membru supleant – un reprezentant din partea Casei Judeţene de Pensii 
Hunedoara;     
    Membru supleant – un reprezentant din partea Uniunii Județene C.N.S.R.L. Frăția 
Hunedoara; 
    Membru supleant cu atribuţii de secretar – un reprezentant, consilier din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara ; 
    Art. 3. (1) Calitatea de membru al comisiei de reconstituire a vechimii în muncă 
încetează în următoarele situaţii: 

a) prin renunţare scrisă, motivată pertinent; 
b) prin deces; 

    c) prin încetarea calităţii de reprezentant al autorităţilor publice care şi-a desemnat 
respectivii membrii; 
   d) absenţa nemotivată la mai mult de trei şedinţe consecutive. 



    (2) Suspendarea calităţii de reprezentant al autorităţilor publice care şi-a desemnat 
respectivii membrii, atrage suspendarea calităţii de membru al comisiei. 
    (3) În cazul încetării mandatului de membru al comisiei, membrii supleanţi, vor 
completa comisia în ordinea listei în care au fost numiţi. 
 
    CAPITOLUL III – ATRIBUŢIILE COMISIEI 
 
    Art. 4. Comisia de reconstituire a vechimii în muncă organizează şi soluţionează la 
nivel judeţean activitatea şi cererile de reconstituire a vechimii în muncă, conform art.296 din 
Legea nr.53/2003, până la data abrogării prevederilor Decretului nr.92/1976, respectiv 31 
decembrie 2010.  
    Art. 5. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, comisia cooperează cu instituţiile 
administraţiei publice locale, organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi 
cu persoane fizice, în condiţiile legii, a hotărârii consiliului judeţean şi a prezentului regulament. 
    Art. 6. Coordonarea activităţii comisiei este asigurată de un preşedinte, iar în cazul 
absenţei acestuia, de către preşedintele supleant, care prezidează şedinţele comisiei şi 
reprezintă comisia în relaţiile cu terţii. 
    Art. 7. Preşedinte supleant este înlocuitorul de drept al preşedintelui, iar în cazul în 
care ambii preşedinţi sunt în imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţiile, comisia, în caz 
excepţional, poate delega, unul dintre membrii săi, cu excepţia membrului cu atribuţii de secretar 
pentru a îndeplinii atribuţiile preşedintelui. 
    Art. 8 Atribuţiile Comisiei sunt prevăzute, în principal, în cuprinsul Decretului nr. 
92/1976, completate, în subsidiar cu următoarele sarcini: 
    a) membrul cu atribuții de secretar pregăteşte şedinţele comisiei după procedura 
prevăzută la art. 9 şi 13 al prezentului Regulament; 
    b) elaborează propuneri pertinente pentru modificarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare a comisiei, în vederea aprobării prin hotărâre de către Consiliul 
Judeţean Hunedoara; 
    c) membrii Comisiei se documentează permanent şi continuu, cu privire la legislaţia 
incidentă scopului pentru care a fost înfiinţată; 
    d) analizează, cu precădere, imparţialitate şi promptitudine toate cererile cu care 
comisia a fost investită să le soluţioneze. 
    e) duce la îndeplinire hotărârile concretizate în procesele verbale ale comisiei. 
    Art. 9. (1) Convocarea Comisiei la şedinţe se face după procedura prevăzută la 
art.13 din prezentul Regulament, iar convocatorul va cuprinde luna, ziua, ora, locul desfăşurării 
şedinţei  şi este transmisă prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii. 
    (2) Lucrările comisiei se desfăşoară în prezenţa tuturor membrilor titulari, fără 
excepţie sau a înlocuitorilor de drept. 
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale comisia adoptă hotărâri, consemnate în procesul-
verbal, cu votul tuturor membrilor, potrivit alin. 2, care compun comisia, respectiv trei voturi, 
concretizate într-un proces verbal semnat de către toţi membrii. 
    Art. 10. Se poate adresa cu cerere de reconstituire a vechimii în muncă orice 
cetăţean român cu domiciliul în raza judeţului Hunedoara, care solicită reconstituirea activităţii, 
meseriei, funcţiei sau specialităţii dacă arhivele unităţii în care şi-a desfăşurat activitatea au fost 
distruse, au dispărut în totalitate sau parţial sau datorită altor situaţii similare nu se mai găsesc 
actele doveditoare ale activităţii depuse. 



    Art. 11 Cererea va cuprinde: datele de identificare ale solicitantului, perioada ce se 
doreşte a fi reconstituită, funcţia, meseria sau specialitatea în care şi-a desfăşurat activitatea, 
unitatea cu care a fost în raport de muncă, înscrisuri originale din care să rezulte lipsa arhivei sau 
a documentelor doveditoare, precum şi a faptului că între solicitant şi unitate a existat un raport 
de muncă, propunerea a doi martori ce vor fi audiaţi care pot dovedi cu acte că au lucrat 
împreună cu solicitantul, în aceeaşi perioadă şi unitate. 
    Art. 12 Solicitantul depune cererea împreună cu actele solicitate la secretarul 
comisiei, care după verificarea prealabilă, fără a avea competenţa de a o respinge, o 
înregistrează în registrul de evidenţă al comisiei de reconstituire a vechimii în muncă şi anunţă de 
îndată preşedintele comisiei. Preşedintele comisiei va verifica dacă dosarul depus este complet şi 
corect întocmit, atât din punct de vedere al formei, cât şi al fondului cauzei. Dacă se constată 
lipsa unor acte sau date solicitate, preşedintele dispune secretarului comisiei măsuri pentru 
completarea sau refacerea acestora. 
    Art. 13 Dacă dosarul este complet, preşedintele fixează termenul pentru audierea 
celor doi martori şi a petentului şi dispune citarea acestora prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii. De asemenea, preşedintele 
fixează termenul pentru şedinţa comisiei, termen ce nu poate depăşi 20 de zile de la data 
înregistrării cererii depuse de către solicitant. 
    Art. 14 La termenul fixat pentru audierea celor doi martori şi a petentului, comisia 
se întruneşte, după regulile de la art. 9 şi după verificarea cererii şi a actelor depuse la dosar, 
procedează la administrarea probelor: audiază, pe rând, cei doi martori şi pe petent, consemnând 
declaraţiile acestora, dacă este cazul. 
    Art. 15 (1) Şedinţa comisiei de reconstituire a vechimii în muncă este considerată 
valabil întrunită în prezenţa tuturor membrilor săi. Comisia administrează probele, analizează 
actele din dosar şi în urma verificărilor efectuate, hotărăşte cu unanimitate de voturi, consemnând 
în procesul- verbal hotărârea. 
    (2) Concluziile comisiei se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către toţi 
membrii acesteia. 
    (3) Membrul cu atribuţii de secretar şi supleantul acestuia nu au drept de vot. 
    Art. 16 Procesul-verbal al comisiei, care include hotărârea de reconstituire a 
vechimii în muncă, va cuprinde toate menţiunile prevăzute în art.17 din Decretul nr.92/1976 şi va 
fi încheiat şi expediat prin poştă, la domiciliul petentului, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. 
    Art. 17 (1) Împotriva procesului-verbal al comisiei, solicitantul se va putea adresa 
cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în raza căreia funcţionează 
comisia. Hotărârea judecătoriei este definitivă. 
    (2) În cazul în care s-a formulat plângere împotriva procesului verbal al comisiei de 
reconstituire a vechimii în muncă, reprezentarea în instanţă va fi asigurată de către un consilier 
juridic  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
    Art. 18. Pentru a certifica legalitatea procesului verbal, emis de către Comisie, 
aceasta va folosi o ştampilă de formă rotundă cu următorul conţinut, în partea de sus 
„ROMÂNIA”, în întregirea cercului „DE PE LÂNGĂ CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA”, iar în 
mijloc „COMISIA DE RECONSTITUIRE A VECHIMII ÎN MUNCĂ”. 
    Art. 19. Perioada de vechime în muncă şi celelalte situaţii reconstituite se vor 
înregistra în carnetul de muncă potrivit prevederilor legale în vigoare, pe baza procesului-verbal 
al comisiei, rămas definitiv sau a hotărârii judecătoriei. 



 
 
    CAPITOLUL IV – DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
 
    Art. 20. Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru 
toţi membrii titulari/membrii supleanţi şi membrii cu atribuţii de secretar ai Comisiei de 
reconstituire a vechimii în muncă. 
    Art. 21. Prevederile prezentului regulament, se completează cu orice alte dispoziţii 
legale ce reglementează procedura de reconstituire a vechimii în muncă. 
    Art. 22. Prezentul Regulament întră în vigoare de la data comunicării Hotărârii 
Consiliului Judeţean, prin care a fost aprobat. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.85/2010    
privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective  

de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean;  
 Potrivit prevederilor art.140 alin. (1)  din  Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului 
României nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1)  lit.b şi ale alin.(3)  lit.f, precum şi ale  
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale         
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru unele obiective 
de investiții  ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor nr.1-21, care 
fac parte integrantă din prezenta. 
 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
 

                                                                                                  
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan            
 
 
 
Deva, la 23 iulie 2010 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.86/2010    
pentru aprobarea documentațiilor tehnico – economice privind unele 

obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Serviciul tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale  
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale          
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
   Art. 1. -  Se aprobă documentaţiile tehnico-economice privind unele 
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor  
nr.1-2, care fac parte integrantă din prezenta. 
           
           Art. 2.   –  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare  şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

               
                                                                                                     
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
Deva, la 23 iulie 2010 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.87/2010  
privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri 

județene, pe anul 2010 
 

    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;  

   În baza prevederilor art.59 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 10 şi art.91 alin.5 lit.a pct.12 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
  In temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art.1.- Se aprobă modificarea Programului de lucrări de întreţinere şi 
reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2010, aprobat prin Hotărârea nr.21/2010 
a Consiliului Județean Hunedoara cu modificările ulterioare, potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta.   

 Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul administrare 
drumuri și achiziții publice şi se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 
 

 
                      
  PREŞEDINTE,      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                             Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 iulie 2010 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.88/2010 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare  

în cadrul bugetului propriu al judeţului Hunedoara, pe anul 2010  
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2), art. 36, art. 41 și ale art.49 
alin (5), (6) şi (7) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr.55/2010 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice; 
 În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 - Se aprobă rectificarea cu suma de 757,43 mii lei a bugetului 
propriu al județului Hunedoara, pe anul 2010, conform anexei nr.1 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.2 – Se aprobă diminuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul propriu al 
județului la bunuri și servicii, cu suma de -3.377,95 mii lei, reprezentând 20% 
din cheltuielile cu bunurile și serviciile aprobate în buget, programate pentru a 
doua jumătate a anului 2010 și rămase de executat și virările de credite 
bugetare corespunzătoare, conform anexelor nr.1–55 la prezenta hotărâre. 
 Art.3 – Anexele nr.1 - 55 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4 - 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 23 iulie 2010 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.89/2010  

privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli  
pe anul 2010, ale unor instituţii publice din subordinea și finanțarea 

Consiliului Judeţean Hunedoara  
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României 
nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice; 

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2), art.41 şi art.49 alin.(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 Art.1 - Se aprobă rectificarea cu suma de -30,30 mii lei a bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a 
Persoanelor Hunedoara, conform anexelor nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 -Se aprobă rectificarea cu suma de -4,40 mii lei a bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Şcolii Speciale Păclişa, conform anexei nr.3 
la prezenta hotărâre. 
 Art.3 - Se aprobă rectificarea cu suma de – 54,60 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, conform anexei nr.4 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.4 - Se aprobă rectificarea cu suma de -29,80 mii lei a bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Şcolii Generale “I.G.Duca” Petroşani 
conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre. 
 Art.5 - Se aprobă rectificarea cu suma de -6,00 mii lei și virările de credite 
bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Grupului 
Şcolar de Arte şi Meserii „Ion Mincu” Deva, conform anexei nr.6 la prezenta 
hotărâre. 



 Art.6 - Se aprobă rectificarea cu suma de -20,00 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Grupului Şcolar „Ovid Densuşianu” Călan, conform anexei nr.7 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.7 - Se aprobă rectificarea cu suma de -2,80 mii lei a bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Hunedoara, conform anexei nr.8 la prezenta hotărâre. 
 Art.8 - Se aprobă rectificarea cu suma de -86,00 mii lei a bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Teatrului Dramatic „I.D. Sârbu” Petroşani, 
conform anexelor nr.9 şi 10 la prezenta hotărâre. 
 Art.9 - Se aprobă rectificarea cu suma de – 122,33 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara - Deva, conform anexelor 
nr.11 - 16 la prezenta hotărâre. 
 Art.10 - Se aprobă rectificarea cu suma de -78,00 mii lei a bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara, conform anexelor nr.17 și 18 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.11 - Se aprobă rectificarea cu suma de -88,00 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Bibliotecii Judeţene „Ovid Densuşianu” Hunedoara - Deva, conform anexelor 
nr.19 şi 20 la prezenta hotărâre. 
 Art.12 - Se aprobă rectificarea cu suma de -6,00 mii lei a bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială a 
Judeţului Hunedoara, conform anexelor nr.21 şi 22 la prezenta hotărâre. 
 Art.13 - Se aprobă rectificarea cu suma de -55,00 mii lei a bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Serviciului Public Judeţean Salvamont, 
conform anexelor nr.23 şi 24 la prezenta hotărâre. 
 Art.14 - Se aprobă rectificarea cu suma de -43,00 mii lei a bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Baia de 
Criş, conform anexelor nr.25 şi 26 la prezenta hotărâre. 
 Art.15 - Se aprobă rectificarea cu suma de -443,60 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Hunedoara, 
conform anexelor nr.27 – 31 la prezenta hotărâre. 
 Art.16 - Se aprobă rectificarea cu suma de -49,00 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Teatrului Judeţean Hunedoara, conform anexelor nr.32 şi 33 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.17 - Se aprobă rectificarea cu suma de -5,20 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Camerei Agricole Judeţene Hunedoara, conform anexelor nr.34 și 35 la 
prezenta hotărâre. 
 
 



 Art.18 - Anexele nr.1 - 35 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.19 - Prezenta hotărâre 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 23 iulie 2010 
  
 



          ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.90/2010 
privind  rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 

ale  societăților comerciale la care Județul Hunedoara  are calitatea de  acționar unic sau  majoritar 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al  
Compartimentului audit public intern  şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
  Ținând cont de Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr.19/2010 privind aprobarea bugetelor de 
venituri și cheltuieli pe anul 2010, ale societăților comerciale la care Județul Hunedoara  are calitatea de  acționar 
unic sau  majoritar; 

 În baza dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.55/2010 privind unele masuri de reducere a 
cheltuielilor publice;  

Având în vedere prevederile din Legea  bugetului de stat pe anul 2010, nr.11/2010, cu modificările și 
completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile  art.91 alin.(1) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din Legea administraţiei publice locale  
nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
       

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Art. 1. (1) - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al S.C. “APAPROD”  
S.A. Deva,  prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             (2) - Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a 
Acționarilor la  S.C. “APAPROD” S.A. Deva, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010, rectificat,  astfel 
cum a fost aprobat prin alineatul  (1) al prezentului articol. 
 Art. 2. (1) - Se aprobă  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al S.C. “APA SERV 
VALEA JIULUI”  S.A. Petroșani,  prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             (2) - Se mandatează reprezentanţii Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a 
Acționarilor  la S.C. “APASERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 
2010, rectificat,  astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol. 
 Art. 3. (1) - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al S.C. „COMPANIA 
JUDEȚEANĂ DE TURISM HUNEDOARA” S.A. Deva,  prevăzut în anexa nr.3,  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
              (2) - Se mandatează reprezentanţii Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a 
Acționarilor la S.C. „COMPANIA JUDEȚEANĂ DE TURISM HUNEDOARA” S.A. Deva, să voteze bugetul de 
venituri și cheltuieli pe anul 2010, rectificat, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol. 
 Art. 4. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.19/2010 privind aprobarea 
bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale  societăților comerciale la care Județul Hunedoara  are calitatea 
de  acționar unic sau  majoritar se modifică în mod corespunzător. 
  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. 
 
                   

PREŞEDINTE,                SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Mircea Ioan Moloţ        Dana Dan 
   

 
 
 Deva,  la 23 iulie 2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.91/2010 
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2010 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 Art.1 - Se aprobă utilizarea sumei de 304,00 mii lei din disponibilitățile fondului de 
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2010 pentru 
finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, conform 
anexelor nr.1 - 12, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
             Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 23 iulie 2010 



     ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.92/2010 
privind  trecerea unor bunuri din domeniul public al Judeţului Hunedoara  

şi din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al statului  
şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Direcţiei Administraţie Publică Locală  şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Analizând cererea Guvernului înaintată prin adresa nr. 20/10.000/DNA/07.07.2010 a 
Secretariatului General al Guvernului, formulată în temeiul art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind trecerea unui spaţiu în suprafaţă de utilă de 117,7 mp din proprietatea publică a Judeţului 
Hunedoara în domeniul public al statului; 
 Având în vedere situaţia juridică a spaţiilor formate din 7 încăperi cu suprafaţa utilă de 117,7 
mp din imobilul situat în Municipiul Deva, Strada M. Eminescu, nr. 130, care au fost preluate în 
domeniul public al Judeţului Hunedoara urmare aplicării Hotărârii Guvernului nr. 2344/2004 privind 
trecerea unor bunuri din domeniul public sau privat al statului şi din administrarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a consiliilor judeţene sau locale; 
 În temeiul prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, 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 trecerea unor spaţii imobiliare formate din 7 încăperi cu suprafaţa utilă de 
117,7 mp din imobilul situat în Municipiul Deva, Strada M. Eminescu, nr. 130, Judeţul Hunedoara, din 
domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în 
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
 Art. 2.(1)– Predarea-preluarea spaţiilor prevăzute la art. 1 din prezenta, se va face pe bază de 
protocol încheiat  între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei 
hotărâri. 
 (2).- Imputerniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să numească prin dispoziţie 
comisia de predare a spaţiilor prevăzute la art.1 din  prezenta. 

Art. 3.– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate şi va fi 
comunicată 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 23 iulie 2010 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
 

HOTĂRÂREA  NR. 93/2010  
privind aprobarea trecerii unor spaţii medicale din domeniul public al Judeţului Hunedoara  

în domeniul privat al judeţului Hunedoara, în vederea vânzării potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 

         
 

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA ; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei 
administraţie publică locală  şi  avizul comisiilor  de specialitate ale consiliului judeţean ; 
 Analizînd adresa înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr. 4919/23.06.2010 a 
doamnei Samoilescu Lucica în calitate de administrator al SC Centrul de Medicină Ambulatorie SRL Deva;  

Analizînd adresa nr. 4919/23.06.2010 a doamnei Cristina Bada în calitate de administrator al SC 
VICTORIADENT SRL Deva;  
 In baza prevederilor art. 4 şi art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 68/2008 privind  
vînzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete 
medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; 
 Potrivit prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(4) litera ”b” şi art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In 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 trecerea din domeniul public al judeţului Hunedoara în  domeniul privat al judeţului 
Hunedoara,  a spaţiilor medicale şi terenurilor aferente, cuprinse în  anexa  nr. 1 la prezenta. 
 Art. 2.- Se aprobă lista spaţiilor  medicale şi a terenurilor aferente din proprietatea privată a judeţului 
Hunedoara care urmează să fie vândute potrivit  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008, conform 
anexei nr. 2  la prezenta. 

Art. 3.- Procedurile de vânzare a spaţiilor medicale precizate la art. 2 vor fi derulate de comisia pentru 
vânzare a spaţiilor medicale şi de comisia de contestaţie, ce se vor constitui prin dispoziţia preşedintelui 
consiliului judeţean. 
 Art. 4.(1)- Se desemnează, pentru a face  parte din Comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale, 
următorii consilieri judeţeni : 

- în calitate de membri titulari : 
1. Domnul  Vitan  Dorel  Petrică  
2. Domnul  Ifrim  Dumitru  

- în calitate de membri supleanţi : 
1. Domnul  Staier  Ioan  Dumitru  
2. Domnul  Bozdog  Mircea  
   (2).- Se desemnează, pentru a face  parte din Comisia de contestaţie pentru vânzarea spaţiilor 

medicale, următorii consilieri judeţeni : 
I.- în calitate de membri titulari : 

1. Domnul  Bogdan  Sever  
2. Doamna  Simedru  Eugenia  
II.- în calitate de membri supleanţi: 

1. Domnul  Moş  Ionel  
2. Domnul Leu  Victor  
Art. 5.(1) - Membrii comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale şi a comisiei de contestaţie nu 

beneficiază de indemnizaţie pentru activitatea depusă. 



(2).- Secretariatul tehnic al comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale şi ai comisiei de contestaţie va fi 
asigurat prin grija sectretarului Judeţului Hunedoara. 

Art. 6.(1)- Cheltuielile ocazionate de procedura de vânzare în ceea ce priveşte efectuarea măsurătorilor 
cadastrale şi întabularea dreptului de proprietate, întocmirea rapoartelor de evaluare, autentificarea contractelor 
de  vânzare-cumpărare şi înscriere în registrele de publicitate imobiliară, vor fi suportate de către cumpărători. 

(2)- Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a spaţiului medical, 
altele decât cele prevăzute la alin. (1) vor fi suportate de către vânzător - consiliul judeţean, iar după încheierea 
contractelor de vânzare-cumpărare, acestea  se deduc din încasările obţinute. 

(3).- Sumele obţinute din vînzarea spaţiilor medicale se fac venit la bugetul propriu al Judeţului 
Hunedoara, într-un cont special, şi se utilizează pentru realizarea unor proiecte de interes public în domeniul 
sanitar, aprobate de Consiliul Judeţean Hunedoara.. 

 Art. 7.- Anexele nr. 1-2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE,               SECRETAR  AL  JUDEŢULUI 
            Mircea Ioan Moloţ                Dana  Dan 

 
 

 
 
 
 
 
 
Deva  la  23 iulie  2010 



Anexa nr. 1 
la Hotărârea nr. 93 /2010 

     a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

DATELE   DE   IDENTIFICARE 
ale spaţiilor medicale  care se trec din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul privat al Judeţului Hunedoara 

 
 

Detalierea  constructiei 
Nr. 
crt 

Spaţiul medical 
 

Adresa  
imobilului în care 

se afla spaţiul 
medical 

Detinătorul actual  
/  

Actul de detinere a 
spatiului medical 

Elemente de identificare 
ale spaţiului medical 

Suprafata cabinetului 
medical / 

cota aferenta din părţile 
comune 

Total 
suprafaţa 

cabinet +cota 
din partile 
comune  

TEREN 
aferent 

spatiului 
medical 

1 Spatiul medical  
”Cabinet nr.2-parter”

Policlinica 
Stomatologică din 

Deva,  
Str. M.Kogălniceanu, 

nr.2-4 

SC Centrul de 
Medicina Ambulatorie 

SRL Deva / 
Contract de închiriere 
nr. 9118/08.12.2009  
încheiat cu Consiliul 
Judeţean Hunedoara 

Cabinet înscris în CF 
nr.8067-Deva; 
nr. cadastral:  3211/0/2;    
nr. topo:  473/x/b/2/1/II 
(părţile comune şi cota 
indiviză de teren sunt 
înscrise la nr. cad. 
3211/2/13) 

1.-Suprafaţa utilă a spaţiului 
medical Su=15,75 mp, 
compusă din: 
-cabinet cu Su=11,29 mp şi  
-anexa cu Su=4,46 mp 
 
2.-Suprafaţa părţilor comune 
aferente   Spc = 8,48 mp 

 
24,23 mp 

cotă indiviză 
de teren 

St=6,80 mp 

2 Spatiul medical  
”Cabinet nr.3-parter”

Policlinica 
Stomatologică din 

Deva, 
Str. M.Kogălniceanu, 

nr.2-4 

SC Centrul de 
Medicina Ambulatorie 

SRL Deva /  
Contract de închiriere 
nr.3650/03.05.2010 
încheiat cu Consiliul 
Judeţean Hunedoara 

Cabinet înscris în CF 
nr.8067-Deva; 
nr. cadastral:  3211/0/3;   
nr. topo: 473/x/b/2/1/III 
(părţile comune şi cota 
indiviză de teren sunt 
înscrise la nr. cad. 
3211/2/13) 

1.-Suprafaţa utilă a spaţiului 
medical Su=11,84 mp 
 
2.-Suprafaţa părtilor comune 
aferente   Spc=8,48 mp 

 
20,32 mp 

cotă indiviză 
de teren 

St=5,24 mp 

3 Spatiul medical 
”Cabinet de liberă 
practica nr.12-etaj II”
(tehnicieni dentari) 

Policlinica 
Stomatologică din 

Deva, 
Str. M.Kogălniceanu, 

nr.2-4 

SC VICTORIA DENT 
SRL Deva  / 

Contract de închiriere 
nr. 10112/10.10.2002 
încheiat cu Spitalul 

Judeţean de Urgenţă 
Deva 

C.L.P. înscris în CF  
nr.8067-Deva; 
nr. cadastral:  3211/2/12;   
nr. topo: 473/x/b/2/1/XXVI 
(părţile comune şi cota 
indiviză de teren sunt 
înscrise la nr. cad. 
3211/2/15) 

1.-Suprafaţa utilă a 
cabinetului Su=5,77 mp 
 
2.-Suprafaţa părtilor comune 
aferente   Spc=10,60 mp 

 
16,37 mp 

cotă indiviză 
de teren 

St=2,64 mp 

 



Anexa nr. 2 
la Hotărârea nr. 93 / 2010 

     a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

LISTA SPAŢIILOR  MEDICALE ŞI A TERENURILOR AFERENTE DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A JUDEŢULUI HUNEDOARA  
CARE URMEAZĂ SĂ FIE VÂNDUTE POTRIVIT  DISPOZIŢIILOR  ORDONANŢEI  DE  URGENŢĂ  A  GUVERNULUI  NR. 86/2008 

 
 

Detalierea  constructiei 
Nr. 
crt 

Spaţiul medical 
 

Adresa  
imobilului în care 

se afla spaţiul 
medical 

Detinătorul actual  
/  

Actul de detinere a 
spatiului medical 

Elemente de identificare 
ale spaţiului medical 

Suprafata cabinetului 
medical / 

cota aferenta din părţile 
comune 

Total 
suprafaţa 

cabinet +cota 
din partile 
comune  

TEREN 
aferent 

spatiului 
medical 

1 Spatiul medical  
”Cabinet nr.2-parter”

Policlinica 
Stomatologică din 

Deva,  
Str. M.Kogălniceanu, 

nr.2-4 

SC Centrul de 
Medicina Ambulatorie 

SRL Deva / 
Contract de închiriere 
nr. 9118/08.12.2009  
încheiat cu Consiliul 
Judeţean Hunedoara 

Cabinet înscris în CF 
nr.8067-Deva; 
nr. cadastral:  3211/0/2;    
nr. topo:  473/x/b/2/1/II 
(părţile comune şi cota 
indiviză de teren sunt 
înscrise la nr. cad. 
3211/2/13) 

1.-Suprafaţa utilă a spaţiului 
medical Su=15,75 mp, 
compusă din: 
-cabinet cu Su=11,29 mp şi  
-anexa cu Su=4,46 mp 
 
2.-Suprafaţa părţilor comune 
aferente   Spc = 8,48 mp 

 
24,23 mp 

cotă indiviză 
de teren 

St=6,80 mp 

2 Spatiul medical  
”Cabinet nr.3-parter”

Policlinica 
Stomatologică din 

Deva, 
Str. M.Kogălniceanu, 

nr.2-4 

SC Centrul de 
Medicina Ambulatorie 

SRL Deva /  
Contract de închiriere 
nr.3650/03.05.2010 
încheiat cu Consiliul 
Judeţean Hunedoara 

Cabinet înscris în CF 
nr.8067-Deva; 
nr. cadastral:  3211/0/3;   
nr. topo: 473/x/b/2/1/III 
(părţile comune şi cota 
indiviză de teren sunt 
înscrise la nr. cad. 
3211/2/13) 

1.-Suprafaţa utilă a spaţiului 
medical Su=11,84 mp 
 
2.-Suprafaţa părtilor comune 
aferente   Spc=8,48 mp 

 
20,32 mp 

cotă indiviză 
de teren 

St=5,24 mp 

3 Spatiul medical 
”Cabinet de liberă 
practica nr.12-etaj II”
(tehnician dentar) 

Policlinica 
Stomatologică din 

Deva, 
Str. M.Kogălniceanu, 

nr.2-4 

SC VICTORIA DENT 
SRL Deva  / 

Contract de închiriere 
nr. 10112/10.10.2002 
încheiat cu Spitalul 

Judeţean de urgenţă 
Deva 

C.L.P. înscris în CF  
nr.8067-Deva; 
nr. cadastral:  3211/2/12;   
nr. topo: 473/x/b/2/1/XXVI 
(părţile comune şi cota 
indiviză de teren sunt 
înscrise la nr. cad. 
3211/2/15) 

1.-Suprafaţa utilă a 
cabinetului Su=5,77 mp 
 
2.-Suprafaţa părtilor comune 
aferente   Spc=10,60 mp 

 
16,37 mp 

cotă indiviză 
de teren 

St=2,64 mp 

 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
        PREŞEDINTE 

 
 
 

NOTA  DE  FUNDAMENTARE 
 

 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 stabileşte cadrul juridic pentru vînzarea spaţiilor  cu 

destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.  
Potrivit prevederilor art. 3 din ordonanţa de urgentă, au dreptul de a cumpăra spaţiile medicale, medicii, medicii 
dentişti, dentiştii, biologii, biochimiştii, fizicienii, tehnicienii dentari şi celelalte persoane fizice cu drept de liberă 
practică ce desfăşoară activităţi conexe actului medical şi care deţin în mod legal spaţiul respectiv, precum şi 
persoane juridice care, deţinând în mod legal spaţiu, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor 
medicale. 

În aceste condiţii, deţinătorii legali ai unor spaţii medicale aparţinând domeniului public al Judeţului 
Hunedoara, au înaintat Consiliului Judeţean Hunedoara solicitări pentru trecerea acestor spaţii medicale din 
domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul privat al Judeţului Hunedoara, în vederea cumpărării 
acestora, după cum urmează: 

 SC CENTRUL DE MEDICINĂ AMBULATORIE SRL Deva prin adresa nr. înregistrată la registratura 
Consiliului judeţean Hunedoara sub nr. 4919/23.06.2010, deţinător al spaţiilor medicale nr. 2 şi nr. 3 
parter din Policlinica Stomatologică Deva, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 2-4 Deva, în baza contractului 
de închiriere nr. 9118/08.12.2009 şi contractului de închiriere nr. 3650/03.05.2010 încheiate cu Consiliul 
Judeţean Hunedoara, contracte atribuite în urma unor licitaţii publice de închiriere; 

  SC VICTORIADENT SRL DEVA prin adresa înregistrată la registratura Consiliului judeţean Hunedoara 
sub nr. 5338/08.07.2010/2010, deţinător al cabinetului medical de liberă practică nr. 12 –etaj II 
(tehnician dentar) din Policlinica Stomatologică Deva, Strada M. Kogălniceanu, nr. 2-4, Contract de 
închiriere nr. 10112/10.10.2002 încheiat cu Spitalul Judeţean de urgenţă Deva 
Datele de identificare ale spaţiilor medicale precizate mai sus sunt detaliate în anexa nr. 1 la proiectul de 

hotărâre. Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2008 consiliile judeţene pot aproba 
prin hotărâre, lista spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente acestora, ce urmează să fie vândute, după ce în 
prealabil aceste spaţii medicale au fost trecute din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 31 din ordonanţa de urgenţă menţionată. 

Precizăm faptul că, în conformitate cu atribuţiile stipulate la art. 91 alin.(4) litera ”b” şi art. 123 alin. (1) 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
consiliul judeţean are competenţele  legale privind gestionarea patrimoniului judeţului, respectiv hotărâşte 
vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului, în condiţiile legii. În anexa nr. 2 
la proiectul de hotărâre, este prevăzută lista spaţiilor medicale din proprietatea privată a judeţului Hunedoara  
care îndeplinesc condiţiile şi urmează să fie vândute potrivit Ordonanţei de urgenţă  nr. 86/2008. După aprobare, 
lista va fi afişată la sediul consiliului  judeţean şi publicată pe site-ul cosiliului judeţean, în termen de 15 zile de la 
aprobare. 

Potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008, vânzarea spaţiilor medicale 
cuprinse în anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre, se va realiza prin negociere directă sau, după caz, prin licitaţie 
publică cu strigare, de către o comisie pentru vânzarea spaţiilor medicale, respectiv o comisie de contestaţie, 
ce se vor constitui prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean, fiecare în următoarea componenţă: 

a) două persoane din aparatul de specialitate al preşedintelui consiliului judeţean; 
b) un reprezentant al autorităţii de sănătate publică judeţene; 
c) un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor şi după caz, un reprezentant al colegiului teritorial 

al medicilor dentişti; 
d) un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, desemnat de directorul general; 
e) 2 consilieri judeţeni desemnaţi de consiliul judeţean; 
În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la lucrările comisiei, aceştia vor fi înlocuiţi de 

membrii supleanţi. Secretariatul tehnic al comisiilor este asigurat prin grija secretarului unităţii administrativ-
teritoriale. 



În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2008, preţul de vânzare al spaţiului 
medical şi al terenului aferent se stabileşte în momenntul vânzării, în urma unei negocieri directe între 
cumpărător şi comisia de vânzare, şi nu poate fi mai mic decât preţul de vânzare stabilit în raportul de evaluare. 
Raportul de evaluare se întocmeşte de către un evaluator independent autorizat în condiţiile legii, care va fi 
selectat prin licitaţie publică, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Evaluatorul, prin raportul de 
evaluare, stabileşte valoarea  spaţiului medical şi a terenului aferent la pretul de piaţă (valoarea de piaţă). 
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4), valoarea determinată de evaluator ”reprezintă preţul care s-ar putea obţine în 
situaţia în care orice persoană interesată ar putea cumpăra spaţiul respectiv”. 

În cazul în care un cumpărător se află în situaţia de a cumpăra, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 
68/2008, două sau mai multe spaţii medicale, comisia va aproba vânzarea doar pentru unul dintre spaţii, la 
alegerea cumpărătorului. Spaţiile medicale prevăzute în anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre, nevândute în 
conformitate cu prevederile capitolului II din Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2008, se vor vinde prin licitaţie publică 
cu strigare, pornind de la preţul minim stabilit în raportul de evaluare. 

 Cheltuielile pentru întocmirea raportelor de evaluare, precum şi cele de autentificare a contractelor de  
vânzare-cumpărare şi înscriere în registrele de publicitate imobiliară, vor fi suportate de către cumpărători.  

Sumele obţinute din vînzarea spaţiilor medicale se fac venit la bugetul propriu al judeţului Hunedoara, 
într-un cont special, şi se utilizează pentru realizarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar, 
aprobate de Consiliul Judeţean Hunedoara. 

Faţă de cele prezentate mai sus, s-a întocmit prezentul proiect de hotărîre pe care îl propunem spre 
analiza şi aprobarea consiliului judetean. 
 
 

 
PRESEDINTE, 

 
Mircea  Ioan  Moloţ 
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JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
Direcţia Administraţie Publică Locală 
 
 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 
Potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgentă nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate 

privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţie de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor 
în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, au dreptul de a cumpăra spaţiile medicale, medicii, 
medicii dentişti, tehnicienii dentari şi alte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfăşoară activităţi 
conexe actului medical şi care deţin în mod legal spaţiul respectiv, precum şi persoane juridice care, deţinând în 
mod legal spaţiu, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale. 

În aceste condiţii, deţinătorii legali ai unor spaţii medicale aparţinând domeniului public al Judeţului 
Hunedoara, au înaintat Consiliului Judeţean Hunedoara solicitări pentru trecerea acestor spaţii medicale din 
domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul privat al Judeţului Hunedoara în vederea cumpărării 
acestora. Datele de identificare ale spaţiilor medicale precizate mai sus sunt detaliate în anexa nr. 1 la proiectul 
de hotărâre. 

Precizăm faptul că, în conformitate cu atribuţiile stipulate la art. 91 alin.(4) litera ”b” şi art. 123 alin. (1) 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
consiliul judeţean are competenţele  legale privind gestionarea patrimoniului judeţului, respectiv hotărâşte 
vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului, în condiţiile legii. În anexa nr. 2 
la proiectul de hotărâre, este detaliată lista spaţiilor medicale din proprietatea privată a judeţului Hunedoara  
care îndeplinesc condiţiile pentru a fi vândute potrivit Ordonanţei de urgenţă  nr. 86/2008. 

Vânzarea spaţiilor medicale se va realiza prin negociere directă sau, după caz, prin licitaţie publică cu 
strigare, de către o comisie pentru vânzarea spaţiilor medicale, respectiv o comisie de contestaţie, ce se vor 
constitui prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean, în componenţa stabilită la art. 5 al Ordonanţei de 
urgenţă nr. 68/2008. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2008, preţul de vânzare al spaţiului 
medical şi al terenului aferent se stabileşte în momentul vânzării,  în urma unei negocieri directe între 
cumpărător şi comisia de vânzare, şi nu poate fi mai mic decât preţul de vânzare stabilit în raportul de evaluare. 
Raportul de evaluare se întocmeşte de către un evaluator independent autorizat în condiţiile legii, care va fi 
selectat prin licitaţie publică, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Evaluatorul, prin raportul de 
evaluare, stabileşte valoarea  spaţiului medical şi a terenului aferent la pretul de piaţă (valoarea de piaţă). 

În cazul în care un cumpărător se află în situaţia de a cumpăra, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 
68/2008, două sau mai multe spaţii medicale, comisia va aproba vânzarea doar pentru unul dintre spaţii, la 
alegerea cumpărătorului. Spaţiile medicale prevăzute în anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre, nevândute în 
conformitate cu prevederile capitolului II din Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2008, se vor vinde prin licitaţie publică 
cu strigare, pornind de la preţul minim stabilit în raportul de evaluare. 

Având în vedere cele de mai sus, considerăm necesar elaborarea unei hotărîri de consiliu având ca 
obiect aprobarea listei spaţiilor medicale aparţinând Judeţului Hunedoara care urmează să fie vândute potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008. 
 
 

DIRECTOR  EXECUTIV 
 

TARNU OVIDIU 
 
 
 

 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.94/2010 
privind  trecerea unor bunuri din domeniul public al Judeţului Hunedoara  

în domeniul privat al Judeţului Hunedoara în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
 valorificării acestora 

 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei 
Administraţie Publică Locală  şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Analizând referatul nr.5561/16.07.2010 al Serviciului tehnic din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean; 
 Având în vedere adresa nr.A 2082/14.07.2010 a Centrului Militar Judeţean Hunedoara  înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr.5501/14.07.2010; 
 Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea  procesului de scoatere 
din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001; 

În baza prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;                       
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1)  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, 
cu modificările  şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1.– Aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul privat al Judeţului 
Hunedoara,  a  mijloacelor fixe aflate în administrarea Centrului Militar Judeţean Hunedoara,  având datele de 
identificare prevăzute în anexa  la prezenta. 

Art. 2.(1)– Aprobă scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea mijloacelor fixe  prevăzute în 
anexa  la prezenta.  

          (2).- Împuterniceşte  Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să numească prin dispoziţie, 
comisia pentru casarea şi valorificarea bunurilor  prevăzute la alin. (1). 

Art. 3.– Terenul în suprafaţă de 120 mp, rămas liber fără construcţii în urma scoaterii din funcţiune, 
demolării şi valorificării activelor fixe  precizate la art. 1, se dezmembrează din corpul de proprietate principal 
aflat în administrarea Centrului Militar Judeţean Hunedoara înscris în CF. nr.  60170-Deva, nr. cadastral 346  
şi se  dă în administrarea Teatrului Judeţean Hunedoara, în vederea construirii unui “rezervor de stocare apă 
pentru situaţii de incediu” . 
 Art. 4.– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate şi va fi comunicată 
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 23 iulie 2010 



 



Anexa 
la Hotărârea nr. 94/ 2010  

    a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale mijloacelor fixe care trec din domeniul public al Judeţului Hunedoara în domeniul privat al Judeţului Hunedoara 

în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
mijlocului fix 

Locul unde este 
situat mijlocul fix 

Nr. de 
inventar in 

evid. 
CJHD 

Data  
PIF 

Durata  
normala 

de utilizare 
[ ani ] 

Caracteristici tehnice Valoare de 
inventar 

[ lei ] 

Stare  
tehnică 

1 Pavilion     G- 
 „Garaj”   

Deva, Piata Unirii, nr. 
6, Judeţul Hunedoara  
(în incinta Centrului 
Militar Judeţean 
Hunedoara) 

12632 
 

1938 
 

1958-RK1 
1978-RK2 

24 Construcţie  parter, tip baracament, cu suprafaţa construită  de 44 
mp, înălţimea  2 m, formată din: 
-zidărie de cărămida  (uzura fizica 85%),  
-planşeu din scândura ( uzura fizica 90%)  
-şarpantă  din lemn  (uzura fizica 90%),  
-acoperiş din tabla metalica cutată (uzura fizica 85%) 
Construcţia nu mai prezinta siguranţă în functionare, necesită 
reabilitare/refacere  cu prioritate la şarpantă  şi acoperiş, sau 
demolare; 

 
4,00 

uzură 
fizică 

generală 
 90 % ; 

 

2 Pavilion    H-  
„Garaj  - 
şopron 
metalic ”   

Deva, Piata Unirii, nr. 
6, Judeţul Hunedoara  
(în incinta Centrului 
Militar Judeţean 
Hunedoara) 

12633 1938 
 

1958-RK1 
1978-RK2 

24 Construcţie uşoară, tip baracament, parter, fără fundaţie, 
suprafaţa construită de 66 mp, având: 
-structură metalică  cu stâlpi, profile şi grinzi din metal (uzura 
fizică 75%), fără fundaţie,  
- acoperiş din tablă metalică cutată (uzura fizică 85%) 
- ½  de incintă este închisă cu tablă metalică (uzata 85%),  
- ½  de incintă este deschisă; 

 
3,70 

uzură 
fizică 

generală 
80 % 

3 Pavilion  J  - 
„Bordei  
alimente / 
carburanţi” 
 

Deva, Piata Unirii, nr. 
6, Judeţul Hunedoara  
(în incinta Centrului 
Militar Judeţean 
Hunedoara) 

12636 1950 
 

1967-RK1 
1984-RK2 

25 Construcţie semiîngropată, tip bordei, cu suprafaţa construită de 
35 mp, având: 
-pereţi semi-îngropaţi din beton (uzură 95%),  
-planşeu din beton (degradat  95%), datorită infiltrării  apei 
meteorice, planseul este deteriorat şi susţinut provizoriu prin 
stâlpi de lemn si metalici  împotriva surpării,  
-acoperiş din  tablă metalică cutată (uzura 90%), 
-uşile din lemn sunt putrede. 
Construcţia nu mai este utilizată din anul 2005 pentru că nu 
prezintă siguranţă  în functionare.  

0,50 uzură 
fizică 

generală 
 90 % 
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HOTĂRÂREA NR.95/2010 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 33/2010 privind 

aprobarea proiectului „Turismul de sănătate în judeţul Hunedoara” şi a cheltuielilor  
legate de acesta, din cadrul Programului Operaţional Regional 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 scrisoarea nr.1489 /19.05.2010 a Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului - Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, Serviciul 
de Evaluare, Selecţie şi Contractare; 
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul 
Operaţional Regional 2007-2013 , Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă  şi promovarea 
turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi 
crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie 
turistică”, Operaţiunea – „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea 
promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specifice”; 
 În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr.64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, 
aprobată prin Legea nr.362/2009 și ale Normelor Metodologice de aplicare, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2548/2009, 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 modifica anexa nr.1 la Hotarârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.33/2010 privind aprobarea proiectului „Turismul de sănătate în judeţul Hunedoara” 
şi a cheltuielilor  legate de acesta din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, 
asfel cum este prevazut în anexa la prezenta hotărâre. 
            Art. 2 Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 33/2010 
rămân neschimbate. 
   Art. 3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate 
ale Consiliul Judeţean 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 23 iulie 2010 



         R O M Â N I A  
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 HOTĂRÂREA NR.96/2010  
privind constituirea Comisiei pentru stabilirea şi evaluarea terenurilor 

aflate în patrimoniul S.C. CORA S.A. 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 adresa nr.100/2010 a S.C. CORA  S.A. HUNEDOARA;  
 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. Constituie Comisia pentru stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în 
patrimoniul S.C. ”CORA” S.A. HUNEDOARA, după cum urmează:   
 
 (1) Persoanele desemnate de către S.C. ”CORA” S.A. HUNEDOARA: 
        Preşedinte: - Păiuș Gheorghe            - director general 
        Secretar: - Șortan Olimpiu          - avocat 
        Membri:            - Crupă Lăcrămioara - economist 

           - Lucea Pavel            - cenzor 
  
 (2) Reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara – doamna Nistor Elena 
               
              Art.2. 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 23 iulie  2010 
 



 ROMÂNIA   
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.97/2010 
privind modificarea încadrării drumului județean DJ 107B:Bobâlna –Feredee 

 
 
 

 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 Hotărârea nr.37/2010 a Consiliului Local al Comunei Rapoltu Mare, transmisă prin 
adresa nr.972/2010; 
 În conformitate cu dispoziţiile 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.5 lit.a pct. 2 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. Aprobă modificarea încadrării drumului județean DJ 107B:Bobâlna -Feredee, conform 
anexei la prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2. 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 23 iulie 2010 
 



 
 
 
 

 
 
 
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA                         ANEXA  
                             la Hotărârea nr.97/2010 

  a Consiliului Judeţean Hunedoara 
                                                                           
 

 
 
 
 
 

  Modificarea încadrării drumului județean DJ 107B:Bobâlna-Ferede în lungime 
totală de 12,00 km astfel: 

 
 
 
 
 
 

DJ 107B:Bobâlna –Feredee 
 
 Lungime :  5,06 km         

Origine :     km 0+000       Bobâlna(DJ 107A) 
   Destinaţie : km 5+060 Feredee 
   Drumul este modernizat intre km 0+000-5+060 
 
 
 

DC 40B: Feredee-Releu TV 
 
 Lungime :  6,94 km         

Origine :     km 0+000       DJ 107B(km 5+060)  
   Destinaţie : km 6+940 ReleuTV(Măgura Boiului) 
   Drumul este pietruit între km 0+000 - 0+540  
   Drumul este de pământ între km 0+540- 6+940  
   Drumul se desfășoară traseul pe teritoriul administrativ al comunei  
   Rapoltu Mare 
  
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.98/2010 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul  de specialitate  al 

Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum și avizul 
comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 
 Văzând Avizul cu Nr.5718/2010 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 
 În conformitate cu precizările Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010  pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c și a dispoziţiilor 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 – Aprobă organigrama  şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara, conform anexelor nr.1 și 2  care fac parte integrantă din prezenta. 
 Art.2 - Cu data prezentei, Hotărârea nr.10/2010 a Consiliului Judeţean Hunedoara se abrogă.  

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 JUDEŢULUI,                                    
               Mircea Ioan Moloţ                                                         Dana Dan    
 
 
 
 
 
Deva, la 23 iulie 2010    
               



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.99/2010  
privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi  Regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor 

Hunedoara  
 

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

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate,  precum şi 
avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului judeţean; 
 Văzând Avizul cu Nr.5719/2010 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum 
și  Avizul Nr.2111294/2010 al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 
Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administrației și Internelor; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum 
si pentru stabilirea unor masuri financiare şi ale art. 9 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului 
României nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 91 alin. 5 lit. a) pct. 11 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art. 1 Aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidentă a Persoanelor Hunedoara, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Publice 
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, potrivit anexei nr. 3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Cu data prezentei, Hotărârea nr.17/2007 a Consiliului Judeţean Hunedoara, 
precum și anexa nr.3 la  Hotărârea nr.10/2005 a Consiliului Judeţean Hunedoara se abrogă. 

Art. 4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi Direcţia 
Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara şi va fi comunicată 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 23 iulie 2010 



 
 
 

ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 
 

HOTĂRÂREA NR.100/2010 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul  

de specialitate  al Camerei Agricole Județene Hunedoara 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului 
judeţean; 
 Văzând Avizul cu Nr.5718/2010 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 
 În conformitate cu precizările Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010  
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.a şi alin. 2 lit.c și a dispoziţiilor 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 – Aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
Camerei Agricole Judetene Hunedoara, conform anexelor nr.1 și 2  care fac parte 
integrantă din prezenta. 
 Art.2 - Cu data prezentei, anexa 2 și 3 din Hotărârea nr.16/2010 privind 
aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare al Camerei Agricole Județene Hunedoara se abrogă.  

Art.3 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Camera Agricolă Județeană 
Hunedoara, 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 23 iulie 2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.101/2010 
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale  Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 

Romane Hunedoara-Deva  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean; 
  Văzând adresa nr.2683/2010 a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara-Deva;  
  În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea 
și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri financiare; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1 – Modifică organigrama şi statul de funcţii pentru personalul Muzeului Civilizaţiei 

Dacice şi Romane Hunedoara - Deva, conform anexelor nr.1 şi nr.2,  care fac parte integrantă din 
prezenta. 
 Art. 2 – Pe data prezentei, anexele nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii nr.117/2008 a Consiliului 
Judeţean Hunedoara se abrogă. 
 Art. 3 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, resurse 
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi de către Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara – Deva şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
                

PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ                                                                    Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 23 iulie 2010 
 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.102/2010 
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Bibliotecii Judeţene ,,Ovid Densuşianu" Hunedoara - Deva 
 

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

compartimentului de resort, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara ; 

Analizând adresa conducerii Bibliotecii Judeţene ,,Ovid Densuşianu" Hunedoara - Deva, 
nr.1183/2010; 
 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri financiare; 

În baza prevederilor Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c și 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 organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale 
Bibliotecii Judeţene,,Ovid Densuşianu" Hunedoara - Deva, prevăzute în  anexele nr.1-3, care fac 
parte integrantă din  prezenta. 
 Art.2 Cu data de prezentei, se abrogă Hotărârea nr.27/2010 a Consiliului Judeţean 
Hunedoara . 
 Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Biblioteca Judeţeană ,,Ovid Densuşianu" 
Hunedoara - Deva 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 23 iulie 2010             
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
  
 

HOTĂRÂREA NR.103/2010   
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Teatrului Dramatic  “I.D. Sîrbu” Petroşani 

 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu precizările Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.63/2010  
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.a şi alin. 2 lit.c și a dispoziţiilor 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 – Aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Teatrului 
Dramatic ”I.D.Sîrbu” Petroșani, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta. 
 Art.2 - Cu data prezentei, anexele 1 și 2 din Hotărârea nr.31/2008 privind aprobarea 
organigramei și statului de funcții al Teatrului I.D.Sîrbu Petroșani își pierd valabilitatea.  

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 JUDEŢULUI,                                    
                     Mircea Ioan Moloţ                                                        Dana Dan      
 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 iulie 2010 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.104/2010 
privind modificarea organigramei, statului de funcţii, Regulamentului de organizare și functionare și  a 

Regulamentului de organizare și funcţionare a Consiliului administrativ pentru Teatrul Judeţean 
Hunedoara 

  
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort,  precum și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Hunedoara ; 

Văzând adresa nr.299/2010 a conducerii Teatrului Județean Hunedoara; 
 În conformitate cu precizările Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010  pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.a, alin. 2 lit.c și 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 – Modifică organigrama, statul de funcţii, Regulamentul de organizare și funcționare și  
Regulamentul de organizare și funcţionare a Consiliului administrativ pentru Teatrul Judetean 
Hunedoara, conform anexelor nr.1, 2, 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta . 

Art.2 - Cu data prezentei, art.1 din Hotărârea nr.83/2009 și art.1 din Hotărârea nr.106/2009 ale 
Consiliului Județean Hunedoara se abrogă . 

Art.3 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Teatrul Județean Hunedoara și 
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 23 iulie 2010                               



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.105/2010 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Județean  

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara  
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând adresa nr.106/2010 a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Hunedoara;  
  În temeiul prevederilor  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind 
infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, aprobată  prin Legea 
nr.143/2007, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea 
și completarea Legii nr.273/2006  privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri financiare; 
 În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1 – Aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru personalul Centrului Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, conform anexelor nr.1 şi 2,  
care fac parte integrantă din prezenta. 
 Art. 2 – Cu data prezentei, art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.137/2005 și Hotărârea nr.33/2006 a Consiliului Judeţean Hunedoara se abrogă. 
 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 JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ                                                                    Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 23 iulie 2010 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA NR.106/2010  
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara 
 
  CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;  
  Văzând adresa nr.123/16.07.2010 a Serviciului Public Judeţean Salvamont 
Hunedoara; 
  In conformitate cu prevederile Legii nr.402/2006 privind prevenirea şi 
organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, precum şi ale Hotărârii 
Guvernului României nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor 
montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi; 

În conformitate cu precizările Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010  
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
   În baza dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.a, lit.d şi lit.f, alin.2 lit.b şi c şi alin.5 lit.a pct.8 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  In 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 organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2 Cu data prezentei art.1 din Hotărârea nr.54/2009 a Consiliului Judeţean 
Hunedoara se abrogă.  

Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi 
Serviciul Public Judeţean Salvamont 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. 
                                                   
   PRESEDINTE,                      SECRETAR AL JUDETULUI, 
        Mircea Ioan Moloţ                                                                 Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 23 iulie 2010 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.107/2010    
privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective  

de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean;  
 Potrivit prevederilor art.140 alin. (1)  din  Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului 
României nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1)  lit.b şi ale alin.(3)  lit.f, precum şi ale  
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale         
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru unele obiective 
de investiții  ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor nr.1-10, care 
fac parte integrantă din prezenta. 
 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
 

                                                                                                 
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan            
 
 
 
Deva, la 13 august 2010 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.108/2010    
pentru aprobarea documentațiilor tehnico – economice privind unele 

obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Serviciul tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale  
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale          
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
   Art. 1. -  Se aprobă documentaţiile tehnico-economice privind unele 
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor  
nr.1-2, care fac parte integrantă din prezenta. 
           
           Art. 2.   –  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare  şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

               
                                                                                                     
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
Deva, la 13 august 2010 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.109/2010 
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2010 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresa nr.12378/2010 a Spitalului Județean de Urgență Deva; 
 În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.2 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare 
în domeniul bugetar cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1 - Se aprobă utilizarea sumei de 1.400,00 mii lei din disponibilitățile 
fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe 
anul 2010, pentru finanțarea unor investiții la Spitalul Județean de Urgență 
Deva, astfel: 
- suma de 967,30 mii lei pentru dotări independente; 
- suma de 432,70 mii lei pentru finanțarea unor obiective de investiții; 
conform anexelor nr.1 - 37, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 13 august 2010 
  



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.110/2010  
privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu 

al județului Hunedoara și în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, 

pe anul 2010 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresa nr.19891/2010 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Hunedoara 

În conformitate cu prevederile art.49 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al 
județului Hunedoara, conform anexelor nr.1 - 3 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara, conform anexelor nr.4 și 5 la prezenta hotărâre. 
 Art.3 – Anexele nr.1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4 - Prezenta hotărâre 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, la13 august 2010  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.111/2010 

privind aprobarea acordării  unei  finanţări  nerambursabile  pentru  anul  2010 
 
 

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; 
   Văzând raportul de oportunitate nr. 5224/2010, întocmit de Comisia de evaluare şi 
selecţionare a persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor 
neguvernamentale fără scop lucrativ 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; 
 In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 17/2010 privind 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2010; 
 In baza prevederilor art.91 alin.5 lit.b din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1 Se aprobă acordarea unei finanţări nerambursabile Episcopiei Devei și 
Hunedoarei, în cuantumul prevăzut  în anexa la prezenta hotărâre. 
   

 
Art.2 Suma prevăzută la art.1 din prezenta se alocă de la bugetul propriu al Judeţului 

Hunedoara din Capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie în baza contractului încheiat între 
finanţator şi beneficiar, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale în materie. 
   
 

 Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia programe, prognoze, buget, 
finanţe 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, 13 august 2010 
 
 



                                                                                                  ANEXA 
                                                                                             la Hotărârea nr.111/2010 a 

                                                                                            Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L I S T A 
cuprinzând unitățile de cult din judeţul Hunedoara care beneficiază de finanţari  

nerambursabile  de la bugetul propriu al Judeţului Hunedoara, pentru  anul 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

                     Denumirea solicitantului 
 

Suma acordată 
-lei-  

1.  Episcopia Devei și Hunedoarei 1.200.000 
 Total  1.200.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
NR. 5224/2010 
 
   Comisia 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. 
 

RAPORT  DE  OPORTUNITATE, 
 

 Privind  evaluarea  şi selecţionarea  proiectelor  în  domeniul  culte,  iniţiate  
şi  organizate  de  către    unităţile  de  cult din  judeţul  Hunedoara; 
   Comisia 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, de tineret, a  unităţilor  de  cult  şi a  
ofertelor  formulate  pentru editarea  unor  publicaţii culturale, pentru  care  se  
pot acorda  finanţări nerambursabile din  fonduri  publice, constituită  prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.47/2006, modificată  prin  
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.28/2007, a procedat în perioada 
05.07.2010 - 14.07.2010 la  evaluarea şi  selecţionarea  documentaţiilor   de  
solicitare  a finanţărilor  nerambursabile depuse  de  către  unităţile  de  cult.   
 Toate  solicitările  primite au  fost  examinate şi  supuse  evaluării 
respectându-se în  acest  sens  criteriile  de selecţionare   stabilite  în  
Regulamentul de  organizare  şi  funcţionare  a  Comisiei. 
            Analizând aceste solicitări    pe  unităţi de  cult,  în  urma  evaluării  au 
întrunit    criteriile  de  selecţionare   şi  au  obţinut  un  punctaj maxim  la  
evaluare, următoarele: 

- la  unităţile  de cult,  dintr-un  număr  de  10 solicitări  a  fost  calificată o 
cerere, iar  9  au  fost  respinse; 

 Documentaţiile  de  solicitare  a finanţărilor  nerambursabile  au  fost  
evaluate  şi  selectate  după cum  urmează: 

1. Unităţile de cult sunt prevăzute  în  anexele nr.1, nr.2 şi  nr.3 la  prezentul. 
 
PREŞEDINTE  -  Moş   Ionel                 prezent ______________ 
MEMBRII -  Simedru  Eugenia              prezent  ______________ 
                    Bucaleţ  Marian  Victor       prezent ______________ 
                    Chirilă  Ioan  Nicolaie         prezent ______________ 
                    Gaita  Doru                       prezent ______________ 
                    Balint  Tiberiu                    prezent ______________ 
                    Dobrei  Lidia                     prezent ______________ 
                    Artean  Mircea                   prezent ______________                  
                    Ţolaş  Liliana                     prezent ______________ 
         



 
 

          
                                                                                                                        Anexa nr.1 
                                                                                                            la Raportul de oportunitate 
 
 
 

 
L I S T A 

cuprinzând  unităţile  de  cult din judeţul Hunedoara, care  au 
solicitat   finanţare  nerambursabilă de la bugetul  propriu   al 

judeţului Hunedoara. 
 

 
 
 

Nr. 
crt. Localitatea Unitatea  de  cult 

Obiectul solicitării 
(conform  devizelor depuse)

1. Popești Parohia Ortodoxă  Popești 60.162,83 
2. Băița Parohia Ortodoxă  Săliște 74.000 
3. Bejan Parohia Ortodoxă  Bejan 30.000 
4. Bretea 

Mureșeană Parohia Ortodoxă  Bretea Mureșană 
64.974,74 

5. Reea Parohia Ortodoxă  Reea 60.000 
6. Zam Parohia Ortodoxă  Zam 20.000 
7. Deva Episcopia Devei și Hunedoarei 1.300.000 
8. Hunedoara Biserica Creștină Baptistă Maranata 83.251 
9. Hunedoara Biserica Creștină Baptistă Betleem 14.000 
10. Spini Parohia Ortodoxă  Spini 80.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
                                                                                                                         Anexa nr. 2 

la Raportul  de  oportunitate 
 

 
 
 
 
 
 

L I S T A 
cuprinzând  unitățile  de  cult din judeţul Hunedoara, care  au 

beneficiat de   finanţare  nerambursabilă de la bugetul  propriu   al 
Judeţului Hunedoara. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Localitatea Unitatea  de  cult 

 
Punctaj 

 

Suma propusă a  
fi  acordată 

- lei - 
1.  Deva Episcopia Devei și Hunedoarei 100 1.200.000 

 Total   1.200.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                       Anexa  nr. 3 

la Raportul  de  oportunitate 
 
 
 
 
 
 

L I S T A 
           cuprinzând  unităţile  de  cult din judeţul Hunedoara, care nu au  fost selectate şi 

care  nu beneficiază de finanţare  nerambursabilă de la bugetul  propriu  al 
Judeţului  Hunedoara 

 
 

 
Nr. Localitatea Unitatea  de  cult         Motivul   respingerii 

  crt. 

  

 
 Punctaj 

 
Bugetul propriu al 

Judeţului 
 Localitatea Unitatea  de  cult        Hunedoara 
1.  Popești Parohia Ortodoxă  Popești 90 fonduri insuficiente 
2.  Băița Parohia Ortodoxă  Săliște 85 fonduri insuficiente 
3.  Bejan Parohia Ortodoxă  Bejan 90 fonduri insuficiente 
4.  Bretea 

Mureșeană 
Parohia Ortodoxă  Bretea 
Mureșană 

90 fonduri insuficiente 

5.  Reea(Totești) Parohia Ortodoxă  Reea 90 fonduri insuficiente 
6.  Zam Parohia Ortodoxă  Zam 80 fonduri insuficiente 
7.  

Hunedoara 
Biserica Creștină Baptistă 

Maranata 
90 fonduri insuficiente 

8.  
Hunedoara 

Biserica Creștină Baptistă 
Betleem 

90 fonduri insuficiente 

9.  Spini Parohia Ortodoxă  Spini 80 fonduri insuficiente 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

   HOTĂRÂREA NR.112/2010  
privind aprobarea Programului județean de alimentare cu apă, canalizare și 

epurarea apelor uzate la sate, pe anul 2010 
 

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

specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând adresa nr.50284/27.07.2010 înaintată de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 

În conformitate cu prevederile art.1 alin.1, și ale art.11 -13   din Hotărârea 
Guvernului României nr.577/1997 pentru aprobarea ”Programului privind 
reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de 
interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, 
precum  și în unitățile administrative –teritoriale cu resurse turistice”, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Ministrului 
Dezvoltării Regionale și Turismului nr.1564/2010 pentru aprobarea Normei 
metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.577/1997; 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1: Se aprobă Programului judeţean de alimentare cu apă, canalizare și 

epurarea apelor uzate la sate, pe anul 2010, conform anexelor 1-3 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic și proiectare 
și Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe 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 13  august 2010 
 



 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.113/2010    
privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective  

de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean;  
 Potrivit prevederilor art.140 alin. (1)  din  Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului 
României nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1)  lit.b şi ale alin.(3)  lit.f, precum şi ale  
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale         
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru unele obiective 
de investiții  ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor nr.1-9, care fac 
parte integrantă din prezenta. 
 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 

                                                                                                  
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan            
 
 
 
Deva, la 27 august 2010 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.114/2010    
pentru aprobarea documentațiilor tehnico – economice privind unele 

obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Serviciul tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale  
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale          
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
   Art. 1. -  Se aprobă documentaţiile tehnico-economice privind unele 
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor  
nr.1-4, care fac parte integrantă din prezenta. 
           
           Art. 2.   –  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare  şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

               
                                                                                                     
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
 
Deva, la 27 august 2010 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.115/2010 
privind aprobarea virărilor de credite bugetare  

în cadrul bugetului propriu al judeţului Hunedoara, pe anul 2010 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând  adresa nr.21210/2010 a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara; 
 În baza prevederilor Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea 
restabilirii echilibrului bugetar; 
 În conformitate cu prevederile art. 41 și ale art.49 alin (5), (6) şi (7) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al 
județului Hunedoara, pe anul 2010, și suplimentarea programului de investiții publice al 
Consiliului Județean Hunedoara, anexă la bugetul propriu al județului Hunedoara, 
conform anexelor nr.1 - 19 la prezenta hotărâre.  
 Art.2 – Anexele 1 – 19 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
 
          
 PREŞEDINTE,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 27 august 2010 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.116/2010  
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2010, ale unor instituții publice din subordinea 
Consiliului Județean Hunedoara  

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresele nr.21210/2010 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara și nr.1/2697/2010 a Direcției Publice Comunitare de 
Evidență a Persoanelor Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile art.5, art.19, art.41 și art.49 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1 - Se aprobă rectificarea cu suma de +28,65 mii lei și virările de credite 
bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al activității finanțate integral din 
venituri proprii pe anul 2010 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara, conform anexelor nr.1 - 5 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Se aprobă modificarea programului de investiții publice al Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, anexă la bugetul de venituri și 
cheltuieli pe anul 2010 al acestei instituții, conform anexelor nr.6-9 la prezenta hotărâre. 
 Art.3 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2010 al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 
Hunedoara, conform anexei nr.10 la prezenta hotărâre. 
 Art.4 – Anexele nr.1 – 10  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5 - Prezenta hotărâre 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 27 august 2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.117/2010 
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2010 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 

 Art.1 - Se aprobă utilizarea sumei de 1.562,47 mii lei din disponibilitățile 
fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe 
anul 2010, astfel: 
- suma de 455,00 mii lei pentru acordarea de ajutoare unor unităţi administrativ-
teritoriale de pe raza judeţului Hunedoara, aflate în stare de extremă dificultate; 
- suma de 1.107,47 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute 
în cursul exercițiului bugetar; 
conform anexelor nr.1 - 9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 27 august 2010 

  



 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.118/2010  
privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri 

și poduri județene, pe anul 2010 
 
 

    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;  

   În baza prevederilor art.59 din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile art. 10 şi art.91 alin.5 lit.a pct.12 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
  In temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art.1.- Se aprobă modificarea Programului de lucrări de 
întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2010, aprobat 
prin Hotărârea nr.21/2010 a Consiliului Județean Hunedoara cu modificările 
ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta.   

 Art.2.- Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
administrare drumuri și achiziții publice şi se comunică celor interesaţi prin 
grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 
 

 
                    
  PREŞEDINTE,      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
       Mircea Ioan Moloţ                             Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 27 august 2010 
 

 
 



            ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.119/2010 
privind  trecerea unui spaţiu  imobiliar  din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al Municipiului Deva şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva 

 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA  ; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, 
precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr.222/ 2010 privind solicitarea 
transmiterii unor spaţii imobiliare din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al Municipiului Deva şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Deva ; 
 În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91  alin. (1) lit. “c” 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 trecerea din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara, în domeniul public al Municipiului Deva şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Deva,  a spaţiului în suprafaţă de 205,95 mp din imobilul situat în 
Municipiul Deva, strada Scărişoara nr.3, având datele de identificare prevăzute în anexele nr.1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta. 

Art. 2. (1) – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri. 

(2) –  Împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze protocolul de 
predare- primire indicat la alin.(1) din prezenta. 
 Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi 
Privat şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului Administratie 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 27 august 2010 





                                                          Anexa nr. 1 
            la Hotărârea  nr. 119/2010 

      a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

                                                                                         
 
 
 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale  spaţiului care trecere  din domeniul public al Judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, 

 în domeniul public al Municipiului Deva şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva 
 
 

Denumirea spaţiului 
Adresa/ 

Elemente de identificare 
Anul 

dobândirii
Valoare de inventar 

[RON] 

Spaţiu în suprafaţă de 205,95 mp 
situat la etajul imobilului Centru de 
zi nr.2 Deva 

Municipiul Deva, Strada Scărişoara nr. 3, 
Judeţul Hunedoara, etaj I, în incinta Centrului de 
zi nr.2 Deva ; imobil înscris în C.F. Deva 3115N, 
nr. cadastral : 6068 ; 
Spaţiu în suprafaţă de 205,95 mp, alcătuită din : 

- Camera Grupa 1= 67,56 mp 
- Camera Grupa 2= 67,56 mp 
- Încăpere depozit 1=  2,70 mp 
- Încăpere depozit 2=  2,94 mp 
- Încăpere depozit 3=  2,70 mp 
- Hol primire+vestiar = 40,56 mp 
- Grup sanitar + WC = 21,93 mp 

1999 1001 
/ 

82.206,01 
 

 
 



 ROMÂNIA   
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.120/2010  
privind modificarea încadrării unor drumuri comunale în categoria funcțională a drumurilor de 

interes județean 
 
 

 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 Hotărârea nr.81/2010 a Consiliului Local al Orașului Geoagiu, transmisă prin adresa 
nr.5587/2010; 
 În conformitate cu dispoziţiile 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.5 lit.a pct. 2 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. Aprobă modificarea încadrării unor drumuri comunale în categoria funcțională a 
drumurilor de interes județean, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 Art. 2. 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 27 august 2010 
 



CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA                                     ANEXA  
               la Hotărârea nr.120/2010 

  a Consiliului Judeţean              
Hunedoara 

                                                                           
 

 
 
 
 
 

1) Modificarea încadrării drumului comunal DC33:Geoagiu(DJ 705)-Sanatoriul TBC 
Geoagiu în lungime totală de 3,810 km astfel: 

 
 

DJ 705K: Geoagiu (DJ 705) - Sanatoriul TBC Geoagiu 
 
 Lungime :  3,810 km         

Origine :     km 0+000       Geoagiu(DJ 705) 
   Destinaţie : km 3+810 Sanatoriul TBC Geoagiu 
   Drumul este modernizat intre km 0+000-3+810 
 
 

2) Modificarea încadrării drumului comunal DC 28:DJ 705-Mada-Stăuini în lungime 
totală de 9,000 km astfel: 

 
DJ 705L: DJ 705-DC 28 (limita adm. oraș Geoagiu) 
 Lungime :   2,000 km         

Origine :      km 0+000       DJ 705(la km 9+120)  
   Destinaţie : km 2+000 DC 28(Limita adm. oraș Geoagiu) 
   Drumul este pietruit  
   Drumul își desfășoară traseul  pe teritoriul administrativ al orașului Geoagiu 
     
  
 DC 28:DJ 705L(limita adm. oraș Geoagiu)-Mada-Stăuini 

 Lungime :   7,000 km         
Origine :      km 0+000       DJ 705L(Limita adm. oraș Geoagiu)  

   Destinaţie : km 7+000 Stăuini 
   Drumul este pietruit  
   Drumul își desfășoară traseul  pe teritoriul administrativ al Comunei Balșa 
     
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
                                                                                                                                          
 

HOTĂRÂREA NR.121/2010  
privind aprobarea parteneriatului dintre Judeţul Hunedoara, prin Consiliul Judeţean 

Hunedoara şi Oraşul Simeria, prin Consiliul Local al Oraşului Simeria  pentru 
realizarea proiectului „ Parc de Afaceri - Simeria” 

 

  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; 
 Văzând adresele nr. 1784/2010, nr.7415/2010 şi nr. 7468/2010 ale Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Regiunea Vest, precum şi adresa nr. 8017/13.08.2010 a Primăriei Oraşului 
Simeria;  
 Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local 
Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanţă regională şi locală; 
 În conformitate cu  prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 
 În baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 91 alin.1 lit. b si alin.6 lit. c 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 parteneriatul dintre Judeţul Hunedoara, prin Consiliului Judeţean Hunedoara şi  
Oraşul Simeria, prin Consiliul Local al Oraşului Simeria, în numele şi pe seama fiecărei unităţi 
administrativ - teritoriale în parte, în vederea solicitării în comun a finanţării nerambursabile a 
obiectivului de investiţii „Parc de Afaceri - Simeria ”, în conformitate cu Acordul de parteneriat 
prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
 
Art. 2. (1)  Se aprobă cofinanţarea din partea Consiliului Judeţean Hunedoara, a proiectului 
invocat la art. 1 din prezentul proiect de hotărâre, reprezentând cota de 50 % din valoarea 
costurilor eligibile, în sumă de 3.966.291,99  lei, conform bugetului prevăzut în anexa nr.2, care 
ace parte integrantă din prezenta  hotărâre. f

 
               (2)  Se aprobă suma de 7.932.583,97 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 nr. 2, care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.  
  
Art. 3 - (1) Sumele prevăzute la art. 2 din prezenta  hotărâre se vor include în bugetul propriu al 
udeţului Hunedoara pe anii 2010 -2012.  J

 
            - (2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze  
documentele ce implică realizarea proiectului. 
Art. 4 – Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea nr. 80/2008 a Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
 
 
 



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 27 august 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                                                                Anexa nr. 1 

                                la Hotărârea nr. 121/2010                   
a  Consiliului Judeţean Hunedoara 

                                                               
  

ACORD DE PARTENERIAT 

pentru depunerea în vederea finanţării şi implementării proiectului” Parc de Afaceri - Simeria  “ 

 

Art. 1. Părţile 

 
Judeţul Hunedoara , prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 
1918, nr. 28 , cod fiscal 4374474, reprezentat de domnul Mircea Ioan Moloţ – PREŞEDINTE, în 
calitate de Lider de proiect ( Partener 1 )  
 
şi 
 
Oraşul Simeria , prin Consiliul Local al Oraşului Simeria, cu sediul în Simeria, Strada Avram 
Iancu, nr. 23, cod fiscal 4375135, reprezentat de domnul Petru Păun Jura  – PRIMAR, în calitate 
de partener 2 , 
 
au convenit următoarele: 

Art.2 Obiectul 

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei 
părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în 
implementarea activităţilor aferente proiectului ,,Parc de Afaceri Simeria ’’, care este depus în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”.  

Art.3 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale 
parteneriatului: 

 
Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de proiect (Partener 1) Cuprinderea în bugetul Judeţului Hunedoara a sumei 
necesare cofinanţării cheltuielilor eligibile, reprezentând 
3.966.291,99 lei: 
Plata către furnizori a cheltuielilor eligibile si a cheltuielilor 
neeligibile  . 
Activitatea : Semnarea contractului de finanţare 
Activitatea : Achiziţia publică de lucrări 
Activitatea : Achiziţia publică de audit financiar extern 
Activitatea : Achiziţia publică de consumabile  
Activitatea : Achiziţia publică de materiale publicitare 
Activitatea : Urmărire şi verificarea execuţiei lucrărilor  
Activitatea : Recepţie la terminarea lucrărilor  
Activitatea : Monitorizarea tehnică şi financiară a proiectului 
Activitatea : Publicitate şi promovare  

Partener 2 Cuprinderea în bugetul Oraşului Simeria a sumelor 
necesare acoperirii cheltuielilor eligibile, reprezentând 



3.966.291,98 lei precum şi a cheltuielilor  neeligibile în 
sumă  de 4.262.210,3 lei  (inclusiv TVA aferent cheltuielilor 
eligibile şi neeligibile, cheltuieli conexe ce pot apărea pe 
parcursul implementării proiectului) şi transferul acestor 
sume către Consiliul Judeţean Hunedoara . 

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

i. Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum 
este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

 
Organizaţia  Contribuţia 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
HUNEDOARA 

Lider de proiect (Partener 1) 

Valoarea contribuţiei : 3.966.291,99 lei  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
 (17,27 %)  

CONSILIUL LOCAL AL 
ORAŞULUI SIMERIA 
Partener 2 

Valoarea contribuţiei : 8.228.502,28 lei  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
 (35,84 %)  

 

(3) Plăţi 

Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (Partener 1) din  contul deschis 
distinct al proiectului. 

Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii: 

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; 

b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii. 

Art. 4 Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 31/05/2008  şi 31/12/2020.  

Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 dec 2020.  

 

Art.5 Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 

Drepturile liderului de proiect 

(1)  Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi 
documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, 
sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

Obligaţiile liderului de proiect 

(2) Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 

(3) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre 
progresul în implementare a proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie 
convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / 
Organismul intermediar POR.  

(5) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, conform normelor în vigoare 

(6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu 
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 



(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost 
cauzat prejudiciul.  

 

Art.6 Drepturile şi obligaţiile Partenerului  2 

Drepturile Partenerului  2 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de 
către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 

(2) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie 
informat despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul 
de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerul are dreptul să fie consultat de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor 
pentru modificări importante ale proiectului (activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării 
aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR. 

Obligaţiile Partenerului  2 

(1) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate 
de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, 
Autoritatea de Plată / Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt 
organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a 
proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  

(2) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente 
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(3) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar 
cu liderul de proiect.     

 

Art.7 Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat / extins şi natura activităţii 
pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în 
exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile / partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 
dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect. Copii ale 
titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate 
din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul 
pentru care au fost achiziţionate. 

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a 
obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la 
finalizarea proiectului. 

 

Art.8 (1) Părţile au obligaţia să se asigure că nu se vor desfăşura activităţi economice în scopul 
obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului 
modernizat / extins. 

(2) Părţile au obligaţia să se asigure că nu se vor desfăşura alte activităţi economice în scopul 
obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului – 
modernizat / extins, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea 
dreptului de utilizare a acestuia către terţe părţi (imobilul şi echipamentele care fac obiectul 
proiectului finanţat prin fonduri publice în cadrul POR 2007-2013 nu pot fi utilizate în alt scop / 
cu altă destinaţie decât cea principală). 



        

Art.8 Dispoziţii finale 

(1)Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate 
părţile.  

(2)Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le 
pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

(3)Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

(4) Anexa face parte integrantă din prezentul. 
Întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original 
pentru cererea de finanţare . 
 
Semnături 
 

Lider de 
proiect 
(Partener 1) 
CONSILIUL 
JUDETEAN 
HUNEDOARA 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului 
legal al organizaţiei 
Preşedinte 
Mircea Ioan Moloţ - Preşedinte 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 
CONSILIUL 
LOCAL AL 
ORASULUI 
SIMERIA  

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului 
legal al organizaţiei 
Primar 
Petru Păun Jura – Primar  

Semnătura Data şi locul 
semnării 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 



       Anexa                                                 
 la  Acordul de parteneriat 

pentru realizarea proiectului  
        „Parc de Afaceri – Simeria ” 

 
 

Titlul proiectului: 

„Parc de Afaceri – Simeria ” 
 

 

Obiectivul general al proiectului  

Îmbunătăţirea infrastructurii regionale de  afaceri din zona ţintă în vederea obţinerii unei creşteri 
economice prin crearea unui centru de promovare al iniţiativelor antreprenoriale pentru stimularea, 
atragerea şi dezvoltarea  investiţiilor locale şi străine. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 

a) Stimularea înfiinţării şi maturizării noilor IMM-uri, prin crearea unui parc de afaceri în vederea 
îmbunătăţirii accesului la informaţii, servicii specializate şi tehnologii noi contribuind la creşterea 
nivelului de competitivitate a afacerilor din zona ţintă. 

b) Promovarea directă şi indirectă a potenţialului economic al zonei prin realizarea unui centru 
expoziţional multifuncţional, contribuind la dezvoltarea afacerilor. 

 

Activităţi specifice: 

1.   Formarea echipei de implementare a proiectului;  
3.  Parcurgerea procedurii de achiziţie publică a lucrărilor şi încheierea contractului de execuţie 
lucrări; 
4.  Recrutarea inspectorului (dirigintelui) de şantier; 
5.  Implementarea lucrărilor proiectului; 
6.  Pregătirea cadrului instituţional pentru exploatarea durabilă a proiectului; 
7.  Audit final; 
8.  Monitorizarea post implementare; 

 

Rezultate scontate: 

           Parcul de afaceri de la Simeria va asigura un cadru propice de dezvoltare pentru companii 
tip start - up, oportunităţi de afaceri interne şi internaţionale, facilităţi şi oportunităţi în domeniul 
resurselor umane, instruire. 
           Aici, companiile mici se vor putea întâlni şi conlucra cu companiile multinaţionale, fie că sunt 
companii aflate la început de drum, fie că sunt companii cu tradiţie pe piaţă . 

            Acest Parc reprezintă o oportunitate atât pentru judeţele Regiunii Vest, cât şi pentru 
judeţele din partea de sud a Judeţului Hunedoara, cu efecte în reducerea migraţiei forţei de muncă 
către regiuni mai dezvoltate din punct de vedere economic şi implicit, reducerea şomajului cu 
costuri sociale mult mai reduse.  

            Prin realizarea acestui proiect se  va asimila forţa de muncă disponibilizată şi va dinamiza 
dezvoltarea acestui sector economic de vârf la nivel regional. Astfel se vor crea cca. 50 de noi 
locuri de munca directe pe durata fazei de implementare, cca. 18  pe durata fazei operaţionale     
(în cadrul administratorului parcului) şi cca.150 prin dezvoltarea companiilor şi înfiinţarea de noi 
IMM-uri . 

 

 

 

 

 

 

 



Denumirea beneficiarilor direcţi ai 
programului 

Numărul 
anticipat de 
beneficiari 
direcţi ai 

programului 

Denumirea beneficiarilor 
indirecţi ai programului 

Societăţile comerciale ce vor fi înfiinţate ca 
urmare a facilităţilor şi serviciilor oferite in 
cadrul incubatorului de afaceri  

20( în primul an) Administraţia publică locală 
care va beneficia ca urmare a 
creşterii veniturilor la bugetul 
local 

Participanţii existenţi la manifestările de tip 
expoziţional cât şi cei ce vor fi atraşi de 
condiţiile oferite în cadrul centrului 
expoziţional 

120 Comunitatea locală a zonei ce 
va fi reabilitată ca urmare a 
punerii în practica a 
programului 

Populaţia aptă de muncă şi aflată în 
căutarea unui loc de munca, din interiorul 
zonei ţintă   

400 Administraţia publică locală 

Societăţi ce vor fi incubate  12 ( în primul an)  

 

Beneficiarii proiectului  : 

            Beneficiarii proiectului sunt potenţiali întreprinzători, constituiţi în societăţi comerciale 
organizate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi care, la data 
solicitării, îndeplinesc cumulativ condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi criteriile de eligibilitate specificate mai jos:  

1. IMM nou înfiinţate care au potenţial de dezvoltare ridicat, trebuie să prezinte un proiect fezabil 
de dezvoltare prin care să permită crearea a minimum 3 locuri de muncă în următorii 2 ani.  

În cadrul proiectului sunt definite ca IMM nou înfiinţate:  

1. Agenţi economici, care în termen de două luni de la data selecţiei prezintă dovada obţinerii 
înregistrării şi autorizării societăţii comerciale la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
tribunalul unde îşi are sediul societatea, în zona ţintă în care este amplasat Parcul de 
afaceri care face obiectul prezentului proiect;  

2. Agenţii economici vor respecta criteriul de independenţă, aşa cum este acesta definit în 
alin. (2) art.3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii;  

3. Desfăşoară activităţi de producţie de bunuri şi / sau servicii.  

2. IMM cu istoric de funcţionare de maximum 2 ani de la data intrării în parcul de afaceri, trebuie să 
prezinte un proiect fezabil de dezvoltare care să permită crearea a minimum 3 locuri de muncă în 
următorii 2 ani.  

În cadrul proiectului sunt definite ca IMM cu istoric de funcţionare de maximum 2 ani la data intrării 
în incubator, după cum urmează:  

1. Agenţii economici care au sediul social în zona ţintă în care este amplasat parcul de afaceri 
care face obiectul prezentului proiect ;  

2. Agenţii economici care respectă criteriul de independenţă, aşa cum este acesta definit în 
alin. (2) art.3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii;  

3. Agenţi economici care au un bilanţ contabil pozitiv pe ultimii 2 ani;  
4. Agenţi economici care au un număr mediu scriptic de minimum 3 salariaţi, în anul fiscal 

anterior incubării;  
5. Nu sunt în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător 

sindic, nu au activităţile comerciale suspendate;  



6. Desfăşoară activităţi de producţie de bunuri şi / sau servicii.  

             Nu beneficiază de intrarea in Parcul de afaceri: societăţile bancare, societăţile de 
asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile 
de valori imobiliare, societăţile cu activitate principală de comerţ, activităţi de intermedieri 
financiare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de intermedieri imobiliare, activităţi 
juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal, consultanţă în afaceri, 
selecţia şi plasarea forţei de muncă, alte activităţi prestate în principal întreprinderilor.  

 

Impact pe termen scurt: 

Asistenţa financiară nerambursabilă  va facilita crearea de noi locuri de muncă şi creşterea 
economică durabilă.  

 

Impact pe termen lung: 

 Diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între 
mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente;  

 Diminuarea disparităţilor  între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o 
mai bună utilizare a sinergiilor regionale; 

 Accelerarea  mobilităţii populaţiei şi a bunurilor; 
 Economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale 

şi implicit a investiţiilor productive;  

 Diminuarea fenomenului de poluare; 

 Dezvoltarea turismului ; 

 Facilitarea accesului şi atragerea numărului de investiţii în domeniul agroturismului, 
producţiei, serviciilor; 

 Îmbunătăţirea calităţii aerului; 

 Abilităţi sporite în domeniul gestionării fondurilor structurale de către autoritatea publică 
locală; 

 Cooperarea interregională; 
 Creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor;  
 Creşterea competitivităţii şi a mobilităţii forţei de muncă; 
 Dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a fiecărei regiuni în parte 

 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    Anexa nr. 2 
                                la Hotărârea nr. 121/2010                   

a  Consiliului Judeţean Hunedoara                 

                                                                                      

 

 
BUGETUL  PROIECTULUI ,, PARC DE AFACERI SIMERIA ’’ 

 
 

Nr. 
crt 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 
Cheltuieli 
neeligibile 
(fără TVA) 

Cheltuieli 
eligibile 

(fără TVA) 
TVA 

1 2 3 4 5 = 24 % * (3+4) 
1 Cap. 1 – Cheltuieli pentru achiziţionarea (exproprierea) terenului şi amenajări 

1.1. Achiziţionarea (exproprierea) terenului    
1.2. Amenajarea terenului   
1.3. Amenajarea pentru protecţia mediului  91.051,14 21.852,27

Total Capitol 1  91.051,14 21.852,27
2 Cap. 2 – Asigurarea cu utilităţi 

2.1. Asigurarea cu utilităţi a obiectivului  82.714,92 19.851,58
Total Capitol 2  82.714,92 19.851,58

3 Cap. 3 – Cheltuieli pentru investiţii 
3.1. Construcţii şi instalaţii  12.633.232,42 3.031.975,78
3.2. Dotarea cu echipamente   1.828.642,61 438.874,23

Total Capitol 3  14.461.875,03 3.470.850,01
4 Cap. 4 Cheltuieli pentru organizarea de şantier 

4.1. Organizarea de şantier  217.195,60 52.126,94
Total Capitol 4  217.195,60 52.126,94

5 Cap. 5 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
5.1 Cheltuieli diverse şi neprevăzute   1.012.331,25 242.959,50

Total Capitol 5  1.012.331,25 242.959,50
6 Cap. 6 Alte cheltuieli neeligibile 

6.1. Cheltuieli de publicitate 20.000,00  4.800,00

6.2. Cheltuieli de promovare 40.000,00  9.600,00

6.3. Cheltuieli de audit  100.000,00  24.000,00

6.4. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 2.375.792,00  451.400,48

6.5. Taxe ISC , CS , alte taxe legale 206.570,00  

6.6. Consumabile ( birotica ,obiecte de inventar )  40.000,00  9.600,00

Total Capitol 6 2.782.362,00  499.400,48
TOTAL 2.782.362,00 15.865.167,94 4.307.040,78

TOTAL GENERAL 22.954.570,72 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI  

 
Nr. 
crt. Surse de finanţare 

Valoare 
(RON) 

I. Valoarea totală a proiectului, din care:  22.954.570,72 

I.a. Valoarea eligibilă a proiectului 15.865.167,94 

I.b. Valoarea neeligibilă a proiectului 7.089.402,78 

II. Contribuţia proprie în proiect, din care: 15.021.986,75 

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile 7.932.583,97 

II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile 7.089.402,78 

III. Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată  7.932.583,97 

 
 
Nota : Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile suportate din alte surse este de 2.827.192,48 lei , inclusiv 
TVA, reprezentând ,,Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnică’’ finanţate prin H.G.nr.811/2006. Suma 
de 2.827.192,48 lei cuprinsă la capitolul 6.4 s-a calculat cu TVA 19%. 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.122/2010 
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Spitalul de Urgență 

Petroșani, în vederea finanțării și realizării în comun a unui proiect de interes public 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al compartimentului de resort, precum şi  portul comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Hunedoara; 
 Văzând solicitarea cu nr.12259/2010, înaintată de Spitalul de Urgență Petroșani; 
           Respectând prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.17/2010 privind 
aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2010, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  În baza prevederilor art.190 alin.5 lit.c din Legea nr.95/2006 privind reforma in 
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 
 În conformitate cu dispoziţiile art.91 alin.5 lit.a pct.3 şi ale alin.6 lit.a din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Â Ş T E: 

 
 Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara cu Spitalul de Urgență 
Petroșani, în vederea finanţării şi realizării în comun a unui proiect public, potrivit Acordului de 
asociere cuprins în anexa, care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere invocat la art.1 din prezenta. 
  Art.3. Suma necesară realizării proiectului invocat la art.1 din prezenta se va asigura 
din bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2010, de la Capitolul 66.02 Sănătate, 
Subcapitolul 66.02.06 Servicii medicale în unități sanitare cu paturi, Paragraf 66.02.06.01 
Spitale generale, Titlul VI Transferuri între unități ale administrației publice, Articol 51.02 
Transferuri de capital, Aliniat 51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale. 
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.5. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara.                       
                                                                                                           
            PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
        Mircea Ioan Moloţ                                                                 Dana Dan 
   
 
Deva, la 27 august 2010 



                 ANEXA  
la Hotărârea nr.122 /2010 a  

                                                                 Consiliului Judeţean Hunedoara  
 

ACORD DE ASOCIERE  
 

Între:  
 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str.1 
Decembrie 1918, nr. 28, telefon: 0254/211350, fax: 0254/230030, judeţul 
Hunedoara, având codul fiscal: 4374474, cont de virament nr. 
RO95TREZ36624660251XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului 
Deva, reprezentat prin domnul Mircea Ioan Moloţ - preşedinte  

şi  
2. Spitalul de Urgență Petroșani, cu sediul în localitatea Petroșani, Str. 1 

Decembrie 1918, nr. 137A, judeţul Hunedoara, având codul fiscal 
4374873, cont bancar nr. RO47TREZ3685041XXX000060, deschis la 
Trezoreria Municipiului Petroșani, reprezentat prin doamna manager – Dr. 
Petronela Șodolescu .  

 
Părţile convin următoarele:  
 

Art.1 Scopul asocierii  
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la îmbunătăţirea 

actului medical pentru persoanele aflate în zona de competenţǎ a Spitalului 
de Urgență Petroșani, precum şi pentru oferirea unor servicii medicale de 
înaltǎ performanţǎ, prin dotarea cu un echipament medical la nivelul 
standardelor europene, respectiv «Ecocardiograf Doppler Color», în cadrul 
Secției de Cardiologie. 

 
Art.2 Obiectul acordului  
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea cu Spitalul de Urgență 

Petroșani, în vederea finanţării şi realizării în comun a unui proiect de interes 
public județean, prin asigurarea unui echipament şi servicii medicale 
necesare desfǎşurǎrii în condiţii optime a actului medical la această unitate 
medicală.  

 
Art.3 Durata acordului  
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile 

implicate şi este valabil până la realizarea scopului comun.  
 
Art.4 Obligaţiile părţilor  

1) Consiliul Judeţean Hunedoara: 
a) - are obligaţia de a contribui la realizarea proiectului cu suma de 

300.000 lei, pentru achiziționarea unui Ecocardiograf Doppler Color, 
sumă ce va fi alocată de la bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe 
anul 2010, de la Capitolul 66.02 Sănătate, Subcapitolul 66.02.06 



Servicii medicale în unități sanitare cu paturi, Paragraf 66.02.06.01 
Spitale generale, Titlul VI Transferuri între unități ale administrației 
publice, Articol 51.02 Transferuri de capital, Aliniat 51.02.12 Transferuri 
pentru finanțarea investițiilor la spitale. 

2) Spitalul de Urgență Petroșani: 
a) - are obligaţia de a achiziționa, în condițiile legii, și de a pune în 

funcțiune echipamentul medical pentru care au fost alocate fondurile, 
respectiv - «Ecocardiograf Doppler Color» și să asigure personalul 
calificat care va deservi acest echipament;  

b) – are obligația să utilizeze aparatul «Ecocardiograf Doppler Color» 
pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor stabilite prin proiect. 

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

acord.  
Orice modificare a prezentului acord se va face numai prin act adiţional 

semnat de părţile implicate.  
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine 

neexecutorie, va fi înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi 
nescrisă, iar aceasta nu va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea 
celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care vor continua să rămână în 
vigoare.  

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

Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi,__________ , în 2 
exemplare originale, ambele părţi atestând că se află în posesia unui 
exemplar.  
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN         SPITALUL DE URGENȚĂ  
       HUNEDOARA                                      PETROȘANI 

                
PREŞEDINTE,              MANAGER,  

      Mircea Ioan Moloţ                                    Dr. Petronela Șodolescu  
 

       DIRECTOR 
DIRECTOR EXECUTIV,                           FINANCIAR-CONTABIL             
    Daniela Sălaşan                                         Ec. Angela Brașoveanu 
 
 
             VIZAT:                                                      CONSILIER JURIDIC  
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,                Jur. Crișan Lia Corina 
        Gabriela Bândea  
 
 
          SERVICIUL  
CONTENCIOS - JURIDIC  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.123/2010 
privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Direcția de Sănătate 

Publică a județului Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes 
public 

 
 

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 solicitarea cu nr. 6273/2010, înaintată de Direcția de Sănătate Publică a 
județului Hunedoara; 
 În conformitate cu dispoziţiile art.91 alin.6 lit.a din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara cu Direcția de Sănătate 
Publică a județului Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect public, potrivit 
Acordului de asociere cuprins în anexa, care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere invocat la art.1 din prezenta. 
  Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.4. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara.                       
 
 
                                                                                                              
            PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
        Mircea Ioan Moloţ                                                                 Dana Dan 
   
 
 
 
Deva, la 27 august 2010 
 
 



     
 

                 ANEXA  
la Hotărârea nr.123/2010 a  

                                                                 Consiliului Judeţean Hunedoara  
 

ACORD DE ASOCIERE  
 

Între:  
 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str.1 
Decembrie 1918, nr. 28, telefon: 0254/211350, fax: 0254/230030, judeţul 
Hunedoara, având codul fiscal: 4374474, cont de virament nr. 
RO95TREZ36624660251XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului 
Deva, reprezentat prin domnul Mircea Ioan Moloţ - preşedinte  

şi  
2. Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara, cu sediul în 

lmunicipiul Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 58, judeţul Hunedoara, având 
codul fiscal 4374415, cont bancar nr. RO47TREZ3665003XXX000046, 
deschis la Trezoreria Municipiului Deva, reprezentată prin doamna 
Adriana Mărculescu - ordonator secundar de credite. 

 
Părţile convin următoarele:  
 

Art.1 Scopul asocierii  
Scopul asocierii este efectuarea procedurilor de achiziție publică cu 

respectarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție 
publică, a contractelor de concesiune lucrări publice și a contractelor de 
concesiune servicii cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii 
nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr. 34/2006, pentru 
reparația capitală și lucrări de modernizare la următoarele obiective: 

a) clădirile din incinta Spitalului Județean de Urgență Deva situate în 
municipiul Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, județul Hunedoara și, 

b) clădirea Secției de pneumologie situată în municipiul Deva, str. 
Gheorghe Barițiu, nr. 17, județul Hunedoara. 

Imobilele indicate la literele a) și b) din prezentul fac parte din domeniul 
public al județului Hunedoara. 

 
Art.2 Obiectul acordului  
Obiectul acordului îl reprezintă asocierea cu Direcția de Sănătate 

Publică a județului Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect 
de interes public județean. 

 
Art.3 Obligaţiile părţilor  

1)  Consiliul Judeţean Hunedoara: 



a) Pune la dispoziție imobilele din incinta Spitalului Județean de Urgență 
Deva situate în municipiul Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, județul 
Hunedoara și imobilul Secției de pneumologie situată în municipiul 
Deva, str. Gheorghe Barițiu, nr. 17, județul Hunedoara. 

b) În derularea contractului de achiziție publică, Consiliul Județean 
Hunedoara poate solicita orice informație pe care o consideră necesară 
iar Direcția de Sănătate Publică se obligă să pună la dispoziție acestuia 
datele solicitate în termen de 3 zile calendaristice de la solicitare. 

c) Consiliul Județean Hunedoara participă la procedurile de achiziție prin 
reprezentantul/reprezentanții săi în comisiile de licitații, desemnați de 
către Președintele Consiliul Județean prin dispoziția acestuia. 

2) Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara: 
Gestionarea activităților acordului se va realiza de Direcția de Sănătate 

Publică a județului Hunedoara prin compartimentele sale de specialitate și 
terții implicați în aceste activități (diriginți șantier, proiectanți, consultanți, 
executanți de lucrări, etc.) 

Activitățile care se desfășoară sunt următoarele: 
a) întocmirea caietelor de sarcini, 
b) organizarea procedurilor de achiziție (licitații publice), 
c) încheierea contractelor de execuție, asistență tehnică, verificarea 

proiectelor, consultanți, etc. 
d) lansarea lucrărilor de execuție (obținerea autorizațiilor de construire, 

obținerea ordinului de începere a lucrărilor, înștiințarea primăriei 
municipiului Deva și a Inspectoratului Județean în Construcții), 

e) derularea lucrărilor de execuție, respectiv verificarea situațiilor de 
lucrări, plata facturilor curente și finale, negocierea diferitelor situații 
apărute în derularea financiară a contractului, 

f)  participarea la recepția pe faze, recepția la terminarea lucrărilor și 
recepția finală a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare în 
materie. 

Art.4 Asigurarea fondurilor de investiții necesare realizării acordului se 
va face de către Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara din 
fondurile alocate de Ministerul Sănătății cu destinația specificată în fila de 
buget, reparații capitale aferente activelor fixe.  

Valoarea estimată a lucrărilor este de 80.388.737,47 lei, respectiv 
19.202.354,64 euro fără TVA. 

Derularea investiției se va face pe durata 2010-2014 în conformitate cu 
graficul de eșalonare a lucrărilor, anexa la contractul de execuție ce va fi 
incheiat cu cîștigătorul procedurii de achiziție. 

Art.5 La finalizarea lucrărilor, Direcția de Sănătate Publică a județului 
Hunedoara va preda în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcții, cu modificările și completările ulterioare, Cartea Tehnică a 
Construcției care cuprinde documentaţia de execuţie şi documentele 
privitoare la realizarea şi exploatarea acesteia. 

Art.6 După recepția efectuată la terminarea lucrărilor, Consiliul 
Județean Hunedoara va înregistra în evidențele contabile valoarea lucrărilor 
efectuate și decontate în vederea modificării valorii de inventar a imobilelor 



care fac obiectul acordului de asociere. Procedura de transfer va fi inițiată de 
Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara. 

Art.7 În perioada de garanție de bună execuție Direcția de Sănătate 
Publică a județului Hunedoara gestionează în continuare fondurile constituite 
pentru lucrările eventual de executat în această perioadă. 

La încheierea procesului verbal după expirarea perioadei de garanție, 
Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara își încheie obligațiile 
asumate prin acordul de asociere. 

Art.8 Durata acordului de asociere este de la data semnării acestuia, 
până la încheierea procesului verbal de recepție definitivă a lucrărilor așa 
cum rezultă din art. 7. 

La încheierea perioadei de valibilitate a acordului, părțile vor încheia un 
proces verbal prin care să fie consfințit faptul că a fost realizat obiectul 
acordului de asociere și valabilitatea acestuia s-a încheiat. 

Art.9 Orice modificare a prezentului acord se va face numai prin act 
adiţional semnat de părţile implicate.  

Inițierea actelor adiționale se poate face de către oricare din părțile 
acordului. 

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

Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi,__________ , în 2 
exemplare originale, ambele părţi atestând că se află în posesia unui 
exemplar.  
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN        DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
       HUNEDOARA                                  A JUDEȚULUI HUNEDOARA 

                
PREŞEDINTE,                   ORDONATOR SECUNDAR DE CREDITE,  

      Mircea Ioan Moloţ                                     Adriana Mărculescu  
 
 

       DIRECTOR  
DIRECTOR EXECUTIV,                           EXECUTIV ECONOMIC 
            
    Daniela Sălaşan                                                  Monica Cinda 
 
 
 
             VIZAT:                                                       
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,   CONTROL FINANCIAR PREVENTIV    
        Gabriela Bândea                                               Aurora Popescu 
 
 
 
          SERVICIUL                                              OFICIUL JURIDIC 
CONTENCIOS - JURIDIC                                 Ilie Ioan Gheorghe 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.124/2010    
privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective  

de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean;  
 Potrivit prevederilor art.140 alin. (1)  din  Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului 
României nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3)  lit.f, precum şi ale  
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale         
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru unele obiective 
de investiții  ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor nr.1-3, care fac 
parte integrantă din prezenta. 
 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 

                                                                                                  
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan            
 
 
 
 
Deva, la 15 septembrie 2010 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.125/2010 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare  

în cadrul bugetului propriu al judeţului Hunedoara, pe anul 2010 
 
 
 
 

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

Văzând adresele nr.28429/2010 a Direcției Generale a Finanțelor 
Publice a Județului Hunedoara, nr.332/2010 a Școlii Speciale Păclișa, 
nr.1/3014/2010 a Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 
Hunedoara, nr.3213/2010 a Muzeului Civilizației Dacice și Romane 
Hunedoara–Deva, nr.1379/2010 a Bibliotecii Județene “Ovid Densușianu” 
Hunedoara–Deva, nr.6784/2010 a Serviciului Public Județean Salvamont, 
nr.437/2010 a Teatrului Dramatic “I.D.Sârbu” Petroșani și nr.22372/2010 
a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara; 

Potrivit prevederilor art.49 din Ordonanța Guvernului României 
nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010; 
 În temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului României nr.919/2010 
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru autorităţile 
administraţiei publice locale; 
 În baza prevederilor Legii nr.118/2010 privind unele măsuri 
necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar; 
 În conformitate cu prevederile art.19, art. 41 și ale art.49 alin (5), (6) 
şi (7) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



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

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 - Se aprobă rectificarea cu suma de -6.162,00 mii lei și virările 
de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara, pe 
anul 2010, conform anexelor nr.1 - 19 la prezenta hotărâre. 

Art.2 – Se aprobă rectificarea programului de investiții publice al 
Consiliului Județean Hunedoara, anexă la bugetul propriu al județului 
Hunedoara, conform anexelor nr.20- 57 la prezenta hotărâre.  
 Art.3 – Anexele 1 – 57 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4 - 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 15 septembrie 2010 
  
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.126/2010  
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul  

bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, ale unor instituții publice  
din subordinea Consiliului Județean Hunedoara  

 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresele nr.332/2010 a Școlii Speciale Păclișa, 
nr.1/3014/2010 a Direcției  Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 
Hunedoara, nr.3213/2010 a Muzeului Civilizației Dacice și Romane 
Hunedoara– Deva, nr.1379/2010 a Bibliotecii Județene “Ovid Densușianu” 
Hunedoara–Deva, nr. 6784/2010 a Serviciului Public Județean Salvamont, 
nr.437/2010 a Teatrului Dramatic “I.D.Sârbu” Petroșani și nr.22372/2010 a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara; 
 În baza prevederilor Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare 
în vederea restabilirii echilibrului bugetar; 

În conformitate cu prevederile art.5, art.19, art.41 și art.49 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Potrivit prevederilor art.49 din Ordonanța Guvernului României 
nr.18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art.1 - Se aprobă rectificarea cu suma de -343,50 mii lei a bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Direcţiei Publice Comunitare de 
Evidenţă a Persoanelor Hunedoara, conform anexelor nr.1 şi 2 la prezenta 
hotărâre. 



 Art.2 -Se aprobă rectificarea cu suma de -160,00 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Şcolii Speciale Păclişa, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 
 Art.3 - Se aprobă rectificarea cu suma de – 100,00 mii lei a bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului de Pedagogie Curativă 
Simeria, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre. 
 Art.4 - Se aprobă rectificarea cu suma de -100,00 mii lei a bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Şcolii Generale “I.G.Duca” 
Petroşani conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre. 
 Art.5 - Se aprobă rectificarea cu suma de -30,00 mii lei a bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Grupului Şcolar de Arte şi Meserii 
„Ion Mincu” Deva, conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre. 
 Art.6 - Se aprobă rectificarea cu suma de -70,00 mii lei a bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Grupului Şcolar „Ovid Densuşianu” 
Călan, conform anexei nr.7 la prezenta hotărâre. 
 Art.7 - Se aprobă rectificarea cu suma de -20,00 mii lei a bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Hunedoara, conform anexei nr.8 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.8 - Se aprobă rectificarea cu suma de -80,00 mii lei și virările de 
crdeite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Teatrului Dramatic „I.D. Sârbu” Petroşani, conform anexelor nr.9 - 10 și 
programul de investiții publice, anexă la bugetul de venituri și cheltuieli pe 
anul 2010 al acestei instituții, conform anexelor nr.11 - 13 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.9 - Se aprobă rectificarea cu suma de –1.472,69 mii lei și virările 
de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2010 al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Hunedoara - Deva, 
conform anexelor nr.14 – 15 și programul de investiții publice, anexă la 
bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al acestei instituții, conform 
anexelor nr.16 - 18 la prezenta hotărâre. 
 Art.10 - Se aprobă rectificarea cu suma de -230,00 mii lei a bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Bibliotecii Judeţene „Ovid 
Densuşianu” Hunedoara - Deva, conform anexelor nr.19 şi 20 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.11 - Se aprobă rectificarea cu suma de -139,80 mii lei a bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Serviciului Public Judeţean 
Salvamont, conform anexelor nr.21 şi 22 la prezenta hotărâre. 
 Art.12 - Se aprobă rectificarea cu suma de -1.400,00 mii lei și virările 
de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 



2010 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului 
Hunedoara, conform anexelor nr.23 – 24 la prezenta hotărâre. 
 Art.13 - Se aprobă rectificarea cu suma de +197,48 mii lei și virările 
de credite bugetare în cadrul activității finanțate integral din venituri proprii 
a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului 
Hunedoara, conform anexelor nr.25 – 26 la prezenta hotărâre. 
 Art.14 - Anexele nr.1 - 26 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.15 - Prezenta hotărâre 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 15 septembrie 2010 
  
 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.127/2010  
privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale  

a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi 
 a sumelor din cota de 22% din impozitul pe venit,  

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală,  

pe anul 2010 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 

raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din 
cadrul consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara;  
 Văzând adresele nr.28428/2010 și nr.29021/2010 ale Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile art.32 şi ale art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În baza prevederilor Ordonanței Guvernului României nr.18/2010 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001 republicată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art.1 – Se aprobă rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-
teritoriale, cu suma de -2.671,00 mii lei, respectiv: sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată cu suma de -2.646,00 mii lei, şi sume din cota de 
22% din impozitul pe venit cu suma de -25,00 mii lei, pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 



infrastructură care necesită cofinanţare locală, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 
 
 
        
PREŞEDINTE,         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

      Mircea Ioan Moloţ     Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deva, la 15 septembrie 2010 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA NR.128/2010 
privind aprobarea  bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale spitalelor publice de interes 

județean 
 

 
  CONSILIUL JUDE�EAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al  Direcției programe, prognoze, buget, finanțe, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
  Văzând: 

- Hotărârea nr.1/2010 a Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență 
Deva; 

- Hotărârea nr.2/2010 a Consiliului de Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Brad; 

- Hotărârea nr.2/2010 a Consiliului de Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu; 

      Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public; 
    În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

   În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art. 1. Se aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al  Spitalului Județean de 
Urgență Deva,  prevăzut în anexa nr.1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad,  prevăzut în anexa nr.2,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Se aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu,  prevăzut în anexa nr.3,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unitățile sanitare publice nominalizate la art.1-
3 și 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 10 septembrie 2010  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.129/2010 
pentru aprobarea Înţelegerii privind stabilirea de relaţii de prietenie între Judeţul 

Hunedoara, România, prin Consiliul Judeţean Hunedoara şi Regiunea Autonomă Ningxia 
Hui,  Republica Populară Chineză 

 
  
 
 

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. 
 Ţinând cont de adresa Consiliului Judeţean Hunedoara nr.9170/2009, înaintată conducerii 
Regiunii Autonome Ningxia Hui, Republica Populară Chineză, precum şi de referatul Serviciului 
Relaţii Externe, Comunicare, Mass-Media înregistrat cu nr.4445/2010; 
 Văzând Avizul nr. H2-1/3420/2010 al Ministerului Afacerilor Externe din România, precum şi 
adresele Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 6099/2010 şi nr.6100/2010, prin care s-a comunicat 
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Afacerilor Externe, Proiectul Înţelegerii privind 
stabilirea de relaţii de prietenie între Judeţul Hunedoara, România şi Regiunea Autonomă Ningxia 
Hui, Republica Populară Chineză; 
 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.3/2010 privind aprobarea 
“Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 
2010”; 
 În conformitate cu dispoziţiile art.11 alin.3, art.16 şi art.91 alin.1 lit.e şi alin.6 lit.c  din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Se aprobă Înţelegerea privind stabilirea de relaţii de prietenie între Judeţul Hunedoara, 
România, prin Consiliul Judeţean Hunedoara şi Regiunea Autonomă Ningxia Hui, Republica 
Populară Chineză, cuprinsă în anexa ce face parte integrantă din prezenta. 
 Art.2 Cheltuielile ocazionate cu derularea Înţelegerii menţionate la art.1 din prezenta se vor 
suporta din bugetul judeţului Hunedoara, în condiţiile legii. 
  Art.3 Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Înţelegerea indicată la art.1 din prezenta. 



 Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul relaţii externe, comunicare 
inter-instituţională 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 15 septembrie 2010 



           Anexa  
            la Hotărârea nr.129/2010 
      a Consiliului Judeţean Hunedoara 

 

 

ÎNŢELEGERE PRIVIND STABILIREA DE RELAŢII DE PRIETENIE ÎNTRE JUDEŢUL HUNEDOARA DIN 
ROMÂNIA ŞI REGIUNEA AUTONOMĂ  

NINGXIA HUI DIN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 
 

În concordanţă cu principiile Comunicatului Comun privind stabilirea relaţiilor diplomatice dintre 
România şi Republica Populară Chineză, Judeţul Hunedoara din România şi Regiunea Autonomă 
Ningxia Hui din Republica Populară Chineză, denumite în continuare Părţi, au ajuns, prin consultări 
bilaterale, la înţelegerea de a stabili relaţii de prietenie în vederea întăririi înţelegerii reciproce şi a 
prieteniei dintre popoarele României şi Chinei şi la consolidarea şi dezvoltarea cooperării între 
Judeţul Hunedoara şi Regiunea Autonomă Ningxia Hui, potrivit competenţelor de care dispun şi în 
conformitate cu legislaţiile în vigoare în statele lor. 

1. Părţile, în conformitate cu principiile egalităţii şi avantajului reciproc, vor derula schimburi şi vor 
coopera sub diferite forme în domeniul economiei, comerţului, ştiinţei şi tehnologiei, culturii, 
educaţiei, sportului, sănătăţii şi resurselor umane, etc., în vederea promovării prosperităţii şi 
dezvoltării. 

2. Legături permanente vor fi ţinute între conducătorii şi direcţiile principale ale celor două Părţi, în 
vederea facilitării consultărilor privind schimburile de experienţă şi cooperarea în domeniile de 
interes menţionate la punctul 1 al Înţelegerii. 

3. Prezenta înţelegere, semnată în       Septembrie 2010,  la  Yinchuan     , va intra în vigoare de la 
data semnării. Perioada de valabilitate este de cinci ani. La data expirării, aceasta va putea fi 
prelungită prin acordul Părţilor. 

4. Înţelegerea poate fi denunţată oricând de fiecare Parte prin intermediul unei notificări scrise 
adresate celeilalte Părţi. Denunţarea îşi va produce efectele după o perioadă de 3 luni de la data 
primirii notificării. 

5. Semnat în două exemplare, în limbile română, chineză şi engleză, toate textele fiind egal 
autentice. În caz de divergenţă de interpretare textul în limba engleză va prevala. 

 
 
 

(Semnătura) 
Preşedinte 

Mircea Ioan Moloţ 
Consiliul Judeţean Hunedoara 

România 

(Semnătura) 
Guvernator 

Wang Zhengwei 
Regiunea Autonomă Ningxia Hui 
Republica Populară Chineză 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.130/2010 
privind  aprobarea prețurilor minime de vânzare pentru spațiile medicale din domeniul 

privat al Județului Hunedoara, ce fac obiectul vânzării potrivit  
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008 

 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;  
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Direcţiei Administraţie Publică Locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Analizând rapoartele de evaluare întocmite de evaluatorul S.C. IMOBIL DEV SRL Deva, 
înregistrate la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 6816, 6817, 6818 /8.09.2010 
 �inând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 93/2010 
privind aprobarea trecerii unor spații medicale din domeniul public al Județului Hunedoara în 
domeniul privat al Județului Hunedoara în vederea vânzării potrivit prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 68/2008; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2008 privind 
vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu 
destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe 
actului medical; 
 În baza prevederilor  art. 45 alin. (3), ale art. 91 alin. (4)  lit. „b”, precum şi cele ale art. 123 
alin. (1) şi (3) 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; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.-  Aprobă prețurile minime de vânzare stabilite în rapoartele de evaluare  pentru 
spațiile medicale din domeniul privat al Județului Hunedoara, ce fac obiectul vânzării potrivit 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008, conform anexei care  face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.   
  

Art.2. - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Comisia de vânzare a spațiilor medicale 
aparținând domeniului privat al Județului Hunedoara, constituită prin Dispoziția nr. 303/2010 a 
Pre�edintelui Consiliului Judeţean Hunedoara şi va fi comunicată  celor interesaţi prin grija 
Serviciului Administratie 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 15 septembrie 2010 
                                        
                                 



        
 

ANEXĂ 
la Hotărârea nr.130/2010 

a Consiliului Județean Hunedoara 
 

PRETURILE MINIME DE VÂNZARE* 
pentru spațiile medicale din domeniul privat al Județului Hunedoara, situate în  

imobilul Policlinica Stomatologică din Deva, Str. M. Kogălniceanu nr.2-4, ce fac obiectul vânzării potrivit  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008 
 

 
Detalierea construcției 

Prețul minim de vânzare al 
imobilului  

(Euro/ Lei/spațiu medical) 

Preț unitar 
(Euro/ mp/ 

Lei/mp) 
din care: 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Spațiul medical/ 
Nr. raport de 

evaluare 

 
 

Elemente de 
identificare ale 

spațiului medical 
 

Suprafața cabinetului 
medical/cota aferentă din 

părțile comune 

Total 
suprafață 
cabinet+ 
cota din 
părțile 

comune 

 
Teren 

aferent 
spațiului 

 
 

Total 
 

Construcție 
 

 
Teren 

 
 

Construcție 

 
 

Teren 

 
 
 
 

1. 

 
 
Cabinet nr. 2 – parter 
Raport de evaluare 
nr. 6817/2010 

Cabinet înscris în CF 
nr.8067 – Deva; 
Nr. cadastral 3211/0/2,  
Nr. topo 473/x/b/2/1/II 
(părțile comune �i cota 
indiviză de teren sunt 
înscrise la nr. cad. 
3211/2/13). 

1.Suprafața utilă a spațiului 
medical     Su = 15,75 mp 
compusă din : 
-cabinet cu Su=11,29 mp 
�i 
-anexa cu   Su=  4,46 mp 
2.Suprafața părților 
comune 
aferente:     Spc = 8,48 mp 

 
 
 

24,23 mp 

 
 

Cotă 
indiviză 
de teren 

St=6,80 mp 

 
 
 

19.400 Eu
83.000 lei 

 
 
 

17.700 Eu 
75.700 lei 

 
 
 

1.700 Eu 
7.300 lei 

 
 
 

 730,50 Eu 
3124,23 lei 

 
 
 

250 Eu 
1073,53 lei 

 
 
 

2. 

 
 
Cabinet nr. 3 – parter 
Raport de evaluare 
nr. 6816/2010 

Cabinet înscris în CF 
nr.8067 – Deva; 
Nr. cadastral 3211/0/3, 
Nr. topo 473/x/b/2/1/III 
(părțile comune �i cota 
indiviză de teren sunt 
înscrise la nr. cad. 
3211/2/13. 

 
1.Suprafața utilă a spațiului 
medical     Su = 11,84 mp 
 
2.Suprafața părților 
comune 
aferente:    Spc = 8,48 mp 

 
 
 

20,32 mp 

 
 

Cotă 
indiviză 
de teren 

St=5,24 mp 

 
 
 

16.300 Eu
70.000 lei 

 
 
 

14.990 Eu 
64.400 lei 

 
 
 

1.310 Eu 
5.600 lei 

 
 
 

737,70 Eu 
3169,29 lei 

 
 
 

   250 Eu 
1073,53 lei 

 
 
 

3. 

 
Cabinet de liberă 
practică nr.12-etaj II 
(tehnicieni dentari) 
Raport de evaluare 
nr.6818/2010 

C. L.P. înscris în CF 
nr.8067 – Deva; 
Nr. cadastral 3211/2/12, 
Nr. topo 473/x/b/2/1/XXVI 
(părțile comune �i cota 
indiviză de teren sunt 
înscrise la nr. cad. 
3211/2/15. 

 
1.Suprafața utilă a spațiului 
medical     Su = 5,77 mp 
 
2.Suprafața părților 
comune 
aferente:    Spc =10,60 mp 

 
 
 

16,37 mp 

 
Cotă 

indiviză 
de teren 

St=2,64 mp 

 
 

5.700 Eu 
24.000 lei 

 
 

5.040 Eu 
21.200 lei 

 
 

660 Eu 
2.800 lei 

 
 

307,88 Eu 
1295,05 lei 

 
 

250 Eu 
 1073,53 lei 

 
*Notă  Prețurile în lei au fost stabilite de evaluator la un curs de referință B.N.R. de 1 Euro=4,2796 lei ( valabil la data de 06.09.2010). 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 

HOTĂRÂREA NR.135/2010 
privind aprobarea Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 

CONSILIUL  JUDEȚEAN  HUNEDOARA: 
 Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, precum și raportul 
comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 

 În baza prevederilor art.33 din Ordonanţa nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare 
a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea in vigoare a legii 
privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile 
salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În conformitate cu dispoziţiile art.128 alin.2 din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Conform prevederilor art.64 alin.2 şi art.65 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.107 alin.2 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 Art.1 Aprobă Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului 
de specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit anexei nr.1 și 2 care fac parte 
integrantă din prezenta. 
 Art.2 Cu data prezentei,  anexa nr.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.98/2010 și Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.178/2009 se abrogă. 
 Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare și resurse 
umane și va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații 
publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
           PREȘEDINTE,                                           SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
       Mircea Ioan Moloț                                                   Dana Dan 
 
 
Deva, la 29 octombrie 2010 



 
 

                                          ANEXA  
                                                                                                     la Hotărârea nr.135/2010  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 
și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Hunedoara este autoritatea administraţiei publice 
locale pentru coordonarea activităţilor consiliilor comunale, orăşeneşti și municipale, 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 și 
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 și 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 Județean Hunedoara este coordonat de un 

administrator public care îndeplinește următoarele atribuții :  
(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 sau în registre speciale şi se va repartiza compartimentelor de specialitate (direcții 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 și 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 Periodic sau ori de câte ori este necesar, se va informa opinia publică prin mijloace 
mass-media sau prin publicarea unor informări pe site-ul instituţiei, asupra acivităţii desfăşurate 
de Consiliul Judeţean Hunedoara.  

Art.14 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 informațiile de interes 
public, în condițiile legii.  

Art.15 Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara, conform organigramei aprobate prin hotărâre, este alcătuită din două direcţii, arhitect 
şef, cinci servicii independente, patru compartimente independente, un birou independent şi 
cabinetul președintelui, după cum urmează:  

1. Direcţia administraţie publică locală  
2. Direcţia programe, prognoze, buget, finanţe  
3. Unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitate publică  
4. Birou autoritate județeană de transport  
5. Serviciul prestări servicii și administrativ 
6. Arhitect Sef  
7. Serviciul administrare drumuri și achiziții publice  
8. Serviciul tehnic și proiectare  
9. Serviciul relaţii externe, comunicare interinstituțională și  mass-media  
10. Serviciul corp control  
11. Compartimentul salarizare, resurse umane  
12. Compartimentul audit public intern  
13. Compartimentul culte, sport, turism, activităţi culturale 
14.  Cabinet președinte 
Art.16 (1) Coordonarea direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor se realizează de către 

directorii executivi, arhitectul şef, şefii de servicii independente, precum și de persoanele din 
cadrul compartimentelor independente desemnate de președintele consiliului județean, prin 
dispoziție a acestuia.  



(2) Directorii executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor independente, precum și 
persoanele din cadrul compartimentelor independente desemnate de președintele consiliului 
județean 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 și 
persoanele din cadrul compartimentelor independente desemnate de președintele consiliului 
județean 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.17 Directorii executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor independente, precum și 
persoanele din cadrul compartimentelor independente desemnate de președintele consiliului 
județean îndeplinesc următoarele atribuţii principale:  

  - primesc corespondenţa repartizată de către conducerea consiliului judeţean şi o 
distribuie serviciilor, birourilor, compartimentelor de specialitate sau persoanelor din cadrul 
direcţiei, serviciului sau compartimentului, pe baza registrului intern, ținut 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 petițiilor 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 județean, 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.18  Directorii executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor și birourilor independente, şefii 

serviciilor şi birourilor din cadrul direcţiilor, 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.19   Programul de lucru al personalului din aparatul de specialitate este stabilit prin 
Regulament intern.  

Art.20  Concediile de odihnă pentru personalul din aparatul de specialitate se aprobă de 
preşedinte sau de înlocuitorul său de drept.  

Art.21 (1) Pentru vicepreşedinţi, secretarul judeţului, administratorul public, directorii 
executivi, arhitectul şef, şefii serviciilor și birourilor independente, 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 județean.  

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

Art.22  Personalul consiliului judeţean răspunde, după caz, material, civil, administrativ 
sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.  

Art.23 Instruirea și perfecționarea 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.24 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.25 Individualizarea atribuţiilor pentru fiecare salariat din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, se realizează prin fişa postului.  

Art.26 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.27 (1)  Persoanele cu funcții de conducere și de control, funcționarii publici, precum și 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, inclusiv 
personalul angajat cu contract individual de muncă care administrează sau implementează 
programe ori proiecte finanțate 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 funcțiilor și demnităților publice pentru modificarea și completarea Legii 
nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, 
precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.  

(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 și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere.  

(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 funcții de conducere și de control, funcționarii publici, precum și 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, inclusiv 
personalul angajat cu contract individual de muncă care administrează sau implementează 



programe ori proiecte finanțate 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 funcții de conducere și de control, funcționarii publici, precum și 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, inclusiv 
personalul angajat cu contract individual de muncă care administrează sau implementează 
programe ori proiecte finanțate 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 județului, este 

condusă de un director executiv și are următoarea structură organizatorică:  
2.1. Serviciul administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP;  
2.2. Serviciul juridic-contencios şi relaţii cu consiliile locale;  
2.3. Serviciul   administrarea  domeniului  public  şi  privat;  
2.4. Compartiment redactare şi editare Monitorul Oficial al judeţului  Hunedoara.  
 
Principalele atribuţii ale compartimentelor de specialitate sunt următoarele:  
 

2.1. Serviciul administraţie publică locală relaţii publice, ATOP 
a) întocmeşte proiectul graficului şedinţelor consiliului judeţean şi ale  comisiilor de 

specialitate ale acestuia; 
b) propune, după consultarea direcţiilor de specialitate, probleme de interes pentru 

dezbaterile consiliului judeţean şi comisiilor de specialitate; 
c) asigură convocarea membrilor consiliului judeţean şi a invitaţilor la şedinţe, pune la 

dispoziţie, pentru studiu, materialele ce se supun dezbaterii, asigurând o permanentă legătură 
între aparatul de specialitate şi consilierii judeţeni şi ţine evidenţa prezenţei consilierilor judeţeni la 
şedinţele de consiliu şi comisiile de specialitate, asigură întocmirea  proceselor verbale de 
şedinţe; 

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

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

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

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

h) asigură relaţia consiliului judeţean cu societatea civilă privind propunerile sugestiile şi 
opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative  de interes public, 
conform prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia   publică şi 



pune la dispoziţia cetăţenilor materiale informative legate de problemele cel mai des întâlnite în 
relaţia dintre cetăţean şi administraţia publică judeţeană; 

i) 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; 

j) 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; 

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

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

m) 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; 

n) înregistrează, repartizează şi expediază corespondenţa, urmăreşte rezolvarea în 
termen a corespondenţei de către toate compartimentele aparatului, răspunde de difuzarea 
actelor normative la compartimentele şi instituţiile/autorităţile/agenţii economici/persoanele fizice/ 
interesaţi / interesate; 

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

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

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

r) 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;  

s) 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;  

t) 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; 

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

v) 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; 

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

x) 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; 



y) pregătește conținutului buletinului informativ al Consiliului Județean Hunedoara și 
urmărește publicarea acestuia pe site-ul consiliului județean și în monitorul oficial al județului; 

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. 
 

2.1.1.Secretariatul executiv al autorității teritoriale de ordine publică 
 

a) întocmește tematica ordinii de zi a ședințelor ordinare și extraordinare precum și 
procesele verbale ale ședințelor, urmărind ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de către 
autoritate;  

b) întocmește raportul anual și informările trimestriale asupra eficienței serviciului 
polițienesc, le prezintă președintelui autorității în vederea analizării lor în cadrul ședințelor 
consiliului județean;  

c) elaborează, împreună cu comisiile de lucru ale ATOP planul strategic anual cu 
privire la prioritățile siguranței persoanei și ordinii publice, obiectivele și indicatorii de performanță 
minimali pentru serviciul polițienesc și le prezintă în plenul ședinței autorității, propunând 
președintelului analizarea și aprobarea lor în ședința consiliului județean;  

d) organizează consultări cu membrii comunității locale, organizațiile 
neguvernamentale, reprezentanții minorităților naționale, reprezentanțiii studenților și elevilor, 



reprezentanții asociațiilor de proprietari cu privire la prioritățile siguranței persoanei, ordinii publice 
și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;  

e) centralizează sesizările și petițiile cetățenilor referitoare la încălcarea drepturilor și 
libertățile fundamentale ale omului și face propuneri președintelui autorității pentru soluționarea 
lor legală, prezentând totodată informări periodice în ședințele autorității privind principalele 
concluzii și măsuri luate;  

f) participă împreună cu membrii Autorității teritoriale de ordine publică la ședințele 
ordinare și extraordinare ale autorității, precum și la ședințele comisiilor de lucru, prezentând 
periodic informări privind lucrările și documentele elaborate pentru coordonarea activităților de 
asigurare a siguranței cețeanului și întărirea ordinii publice;  

g) elaborează, împreună cu membrii comisiilor de lucru programe și strategii de 
acțiune în care este angajată autoritatea în relațiile cu terții, propunându-le spre aprobare plenului 
autorității și, după caz, pe baza dispozițiilor președintelui, le dă publicității;  

h) asigură legătura cu Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara, Inspectoratul 
Județean de Jandarmi, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, instituțiile de pază 
specializate, instituțiile investite cu atribuții de sprijin al persoanelor aflate în situații de risc ori cu 
comportament inadecvat pentru rezolvarea problemelor specifice, propunând măsuri pentru 
sporirea eficienței acestor structuri.  
 

2.2. Serviciul juridic-contencios şi relaţii cu consiliile locale  
 

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

b) 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 județean;  

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

d) analizează, în termenul legal, plângerile prealabile adminstrative, 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 și 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) verifică și avizează actele prezentate de compartimentul resurse umane în vederea 
înscrierii lor în carnetele de muncă;  

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

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

l) 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;  

m)  întocmeşte indexul legislativ pentru Monitorul Oficial al Judeţului;  
n) 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;  

o) sprijină compartimentele din aparatul de specialitate şi le oferă consultanţă în 
vederea îndeplinirii corecte a sarcinilor ce le revin;  

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

q) acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind 
declararea și verificarea averilor, conflictelor de interese și incompatibilitățile și întocmește note 
de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor;  

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

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

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

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

v) organizează biblioteca juridică a Consiliului Județean Hunedoara;  
w) pune în aplicare reglementările Sistemului de mangement al calității în conformitate 

cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;  
x) participă la instruirile legate de elaborarea documentației Sistemului de Mangement 

al calității, al implementării, funcționării și îmbunătățirii acestuia;  
y) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de către 

conducerea consiliului județean.  
 

2.3. Serviciul   administrarea  domeniului  public  şi  privat 
 

I. - domeniul public  
  a) asigură administrarea patrimoniului public al judeţului (mai puţin a bunurilor care 
alcătuiesc reţeaua de drumuri judeţene), potrivit reglementărilor legale în materie; 
  b) întocmeşte evidenţa tehnico-operativă extracontabilă a patrimoniului public al 
judeţului Hunedoara şi o actualizează ori de cîte ori este cazul; 
  c) elaborează documentaţiile necesare pentru concesionarea, închirierea, darea în 
administrare şi darea în folosinţă gratuită de bunuri aparţinând domeniului  public al Judeţului 
Hunedoara; 



  d) elaborează documentaţiile necesare pentru trecerea bunurilor din domeniul public 
judeţean în domeniul privat al judeţului, sau din domeniul privat al judeţului în cel public, după 
caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
  e) elaborează documentaţiile necesare pentru transmiterea sau preluarea din/în 
domeniul public al judeţului, în/din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale din judeţ, potrivit procedurilor stabilite de lege; 
 f) propune darea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unor imobile din patrimoniul 
public judeţean, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activităţi de binefacere 
sau de utilitate publică; 
 g) organizează inventarierea anuală a patrimoniului public al judeţului, aflat în 
administrarea consiliului judeţean  sau instituţiilor publice de interes judeţean, concesionate, 
închiriate sau date în folosinţă gratuită, societăţilor comerciale, altor persoane fizice/juridice, după 
caz; 
 h) constată, împreună cu compartimentele de specialitate ale consiliului judeţean,  
starea fizică a imobilelor din domeniul public al judeţului şi propune măsuri pentru repararea, 
consolidarea, modernizarea, extinderea, sau după caz, scoaterea din funcţiune, trecerea în 
domeniul privat şi demolarea acestora; 
 i) monitorizează executarea contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă gratuită a bunurilor din domeniul public al judeţului, şi verifică modul în care beneficiarii 
acestora respectă obligaţiile prevăzute în contracte, pe perioada de derulare a acestora; 
 j) elaborează documentaţiile necesare pentru scoaterea din funcţiune a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul public al judeţului, a căror menţinere în funcţiune nu se mai 
justifică; 
 k) constituie baza de date aferentă domeniului public al judeţului; 
 l) asigură asistenţă tehnică, coordonează şi îndrumă activitatea consiliilor locale din 
judeţ, cu privire la modul de administrare şi gestionare a bunurilor din inventarul domeniul public 
local, modificarea şi completarea, precum şi trecerea din/în domeniul public local; 
 m) participa în comisiile de recepţie a lucrărilor de investiţii la obiectivele aparţinând 
domeniului public al judeţului; 
 n) centralizează modificările şi completările inventarelor bunurilor aparţinînd domeniului 
public al comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, însuşite de consiliile locale, şi le transmite 
Guvernului României, pentru ca, prin hotărâre, să fie atestate aceste modificări şi completări 
(întocmeşte proiecte de hotărâri de Guvern cu acest obiect);  
 o) asigură furnizarea către serviciul contabilitate a documentaţiilor, a datelor tehnice, 
economice şi altor informaţii necesare pentru înregistrarea corectă în contabilitate a modificărilor 
situaţiei bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului; 
 p) întocmește documentații pentru preluarea unor activități/instituții și bunuri imobile care 
urmează să fie transmise/preluate în urma proceselor de descentralizare rezultate din noi acte 
normative;  
 
 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. 
 

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

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

CAPITOLUL III 
DIRECȚIA  PROGRAME, PROGNOZE, BUGET, FINANȚE 



 
  Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanțe este subordonată vicepreședintelui 

de resort, este condusă de un director executiv și are următoarea structură organizatorică:  
3.1. Serviciul contabilitate;  
3.2. Compartiment buget instituții publice și agenți economici;  
3.3. Serviciul   dezvoltare regională și integrare europeană;  
3.4. Serviciul implementare proiecte cu finanțare internațională; 
3.5. Compartiment informatizare.  

 
Principalele atribuţii ale compartimentelor de specialitate sunt următoarele:  

 
3.1. Serviciul contabilitate 

 
a) organizează și conduce contabilitatea, în conformitate cu reglementările legale, 

asigură efectuarea înregistrărilor contabile corect și la timp, pe baza documentelor justificative 
întocmite în conformitate cu normele legale, circulația și păstrarea în condiții de siguranță a 
actelor contabile;  

b) răspunde de organizarea și conducerea contabilității veniturilor și cheltuielilor 
aprobate prin buget;  

c) întocmește documentele de plată către organele bancare și urmărește primirea la 
timp a extraselor de cont, precum și efectuarea și verificarea acestora, împreună cu documentele 
însoțitoare, asigurând încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificației bugetare a cheltuielilor 
pentru bugetul propriu; 

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

e) 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); 

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

g) 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;  

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

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

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

k) 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; 

l)  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 finanțarea consiliului județean;  



m) întocmește raportările financiare lunare conform Ord.M.F. 980/2010;  
n)  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; 

o) 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; 

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

q) 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; 

r) organizează şi ţine registrul de evidenţă a datoriei publice locale;  
s) exercită controlul financiar preventiv propriu pentru operaţiunile supuse vizei de 

control financiar preventiv propriu conform legislaţiei în vigoare; 
t) asigură punerea în aplicarea a normelor Ministerului Finanțelor privind încheierea 

execuției bugetare la finele fiecărui an; 
u) organizează sistemul informațional financiar în domeniul contabil, în concordanță cu 

cel al Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara și ține permanent legătura cu aceasta; 
v) verifică și înregistrează într-un registru al contractelor toate contractele, actele 

adiționale,  convențiile încheiate de Consiliul Județean; 
w) elaborarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de 

lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității cu privire la aspectul procesual 
– elaborarea procedurii operaționale specifice activității serviciului; 

x) modificarea, adăugarea, suprimarea sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a 
mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și 
difuzate; 

y) 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;  

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

aa) exercită și alte atribuții stabilite prin lege, hotărârile consiliului județean, dispoziții ale 
președintelui consiliului județean sau orice acte normative. 

 
3.2. Compartiment buget instituții publice și agenți economici 

 
a) centralizează solicitările de alocare a sumelor în bugetul propriu al județului 

Hunedoara de la compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Hunedoara și le 
prezintă conducerii Consiliului Județean Hunedoara;  

b) centralizează solicitările de alocare a sumelor în bugetele de venituri și cheltuieli ale 
instituțiilor publice din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, precum și ale 
agenților economici din subordinea acestuia  și le prezintă conducerii Consiliului Județean 
Hunedoara; 

c) pregătește documentația referitoare la proiectul bugetului propriu al județului,  al 
instituțiilor publice din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, precum și al 
agenților economici din subordinea sa și întocmește rapoartele de specialitate ale hotărârilor de 
consiliu județean prin care se aprobă acestea; 



d) elaborează calcule privind nivelul cheltuielilor și estimarea acestora pentru acțiunile 
finanțate din bugetul propriu al județului și din bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor 
publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara și le prezintă conducerii 
Consiliului Județean Hunedoara; 

e) verifică respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 
1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, și formularele din “Scrisoarea – Cadru 
privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget” în proiectele 
de buget ale instituțiilor publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 

f) urmărește justa dimensionare a cheltuielilor bugetare cuprinse în proiectele de buget 
ale instituțiilor publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara; 

g) întocmește defalcarea pe capitole, articole și aliniate a cheltuielilor cuprinse în 
bugetul propriu al județului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice 
nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, pe formularele din “Scrisoarea – Cadru 
privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget”; 

h) centralizează bugetele instituțiilor publice aflate în subordinea și finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara pe capitole, articole și aliniate în conformitate cu prevederile 
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, pe 
formularele din “Scrisoarea – Cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare 
a proiectelor de buget”; 

i) centralizează listele de lucrări, utilaje, mobilier și alte obiective de investiții a căror 
finanțare se asigură protivit legii din bugetul local, în vederea cuprinderii acestora în proiectul de 
buget cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare; 

j) întocmește bugetul propriu al județului repartizat pe trimestre, stabilit în condiții de 
echilibru bugetar, în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare și comunicările Direcției Generale a Finanțelor Publice și a 
instituțiilor publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara și îl prezintă 
spre aprobare ordonatorului principal de credite;  

k) centralizează solicitările unităților administrative-teritoriale din județul Hunedoara, cu 
privire la alocarea din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a sumelor din cota de 
22% din impozitul pe venit, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru 
susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală; 

l) verifică și centralizează propunerile de modificare a bugetului propriu 
al județului, al instituțiilor publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean 
Hunedoara, precum și al agenților economici din subordinea sa, analizează și, după caz, 
întocmește documentațiile necesare în vedera aprobării modificărilor survenite, conform legislației 
în vigoare; 

m)  în baza solicitărilor instituțiilor publice aflate în subordinea și finanțarea 
Consiliului Județean Hunedoara, participă la angajamentul bugetar, lichidarea și ordonanțarea 
viramentelor în conturile acestor instituții, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această 
destinație în bugetul propriu al județului; 

n) introduce după aprobare, bugetul propriu al județului și bugetele de venituri și 
cheltuieli ale instituțiilor publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, 
precum și rectificările ulterioare, în programul informatic financiar al Direcției Generale a 
Finanțelor Publice și îl prezintă acesteia spre avizare; 

o) acordă asistență de specialitate instituțiilor publice aflate în subordinea 
și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara, precum și agenților economici din subordinea sa, 
în elaborarea proiectului de buget; 



p) colaborează cu Serviciul Contabilitate în vederea aplicării normelor 
metodologice privind încheierea exercițiului bugetar, în ceea ce privește sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, subvențiile de la bugetul de stat; 

q) 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; 

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

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

3.3. Serviciul   dezvoltare regională și integrare europeană 
 

a) se documentează asupra informaţiilor publice care stau la baza întocmirii cererilor de 
finanţare pentru axele programelor operaţionale şi sectoriale, unde consiliul judetean este solicitant 
eligibil, întocmeşte situații cu privire la acestea, actualizându-le periodic şi le înaintează  şefului 
ierarhic  superior; 

b) elaborează şi redacteaza cereri de finanţare pentru programele operaţionale şi 
sectoriale unde consiliul judetean este solicitant eligibil; 

c) constituie dosarele cererilor de finanţare pentru programele operaţionale şi 
sectoriale, colaborând cu compartimentele de specialitate ale consiliului judetean, partenerii 
proiectelor, partenerii contractuali responsabili cu întocmirea documentelor specifice, în 
conformitate cu prevederile ghidurilor solicitatului, unde Consiliul Județean Hunedoara este 
solicitant eligibil; 

d) verifică 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; 

e) implementează proiectele cu finanţare internă și externă nerambursabilă, în 
conformitate cu functiile, atributiile si fisele de post din UMIP (Unitate de Management si 
Implementare a Proiectului), aferente fiecarui proiect în parte:  

• 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;  

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

• 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;  

• întocmește rapoarte de progres pentru fiecare proiect in parte ;  



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

• întocmeşte cereri de pre-finantare si cereri de rambursare pentru fiecare proiect in 
parte ; 

• participă la întocmirea documentației proiectelor de hotărâri de consiliu județean ce 
vizează implementarea  proiectelor;  

f) monitorizează  lansarea apelurilor pentru propuneri de proiecte, publicate în mass 
media la nivel naţional şi regional şi pe paginile de internet; 

g) se informează asupra continutului  ghidurilor de finanţare pentru apelurile 
propunerilor de proiecte, în funcţie de domeniul de intervenţie vizat;  

h) acordă consultanță si asistenţă de specialitate structurilor administratiei publice 
locale în vederea întocmirii cererilor de finanţare în conformitate cu ghidul solicitantului, legislatia 
aplicabilă domeniului de intervenţie, documente programatice, documente cadru de implementare; 

i) urmăreşte implementarea strategiei naţionale  şi a politicilor de dezvoltare regională 
la nivel local; 

j) face cunoscute în teritoriu documentele specifice programelor operaţionale şi 
sectoriale, documente programatice, documente cadru de implementare a programelor 
operaţionale şi sectoriale;  

k) 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; 

l) detine responsabilitati privind evaluarea si monitorizarea procesului de elaborare si 
reactualizare a Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic -PRAI Vest, 
document de planificare strategică elaborat la nivel regional, în parteneriat institutional;  

m) centralizează, întocmeşte, actualizează, pune la dispozitie conducerii, portofoliul de 
proiecte al judeţului Hunedoara, în conformitate cu obiectivele programelor operaţionale şi 
sectoriale; 

n) 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 informări conducerii asupra evenimentului; 

o) 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; 

p) respectă   Regulamentul intern al aparatului de specialitate al consiliului judeţean; 
q) îndeplineşte alte sarcini ce decurg din actele normative  referitoare la specificul 

activității serviciului, respectiv dezvoltare regionala si integrare europeana; 
r) participă la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean pentru 

reglementarea activităţilor date în competenţa serviciului; 
s) asigură arhivarea documentelor din domeniul său de activitate, conform actelor 

normative în vigoare; 
t) îndeplineşte şi alte sarcini in conformitate cu specificul activității si competențele 

personalului serviciului, primite din partea conducerii Consiliului judeţean. 
 

3.4. Serviciul implementare proiecte cu finanțare internațională 
 

a) urmăreşte respectarea contractelor semnate de Consiliul Județean Hunedoara cu 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 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 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;  

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

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

 
3.5. 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 afișarea pe site-ul propriu al consiliului județean a documentelor (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 și anunțuri etc.) care potrivit prevederilor legale trebuie aduse la 
cunoștință 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 calității în 
conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în activitatea pe care o 
desfășoară;  

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

 
 

CAPITOLUL IV 
UNITATEA JUDEȚEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE 

UTILITATE PUBLICĂ 
 
 

  Este subordonată vicepreședintelui de resort și are următoarele atribuții : 
a) fundamentează şi coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizează implementarea acestora ; 
b) 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 ; 

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

d) pregătește 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 ; 

e) participă la realizarea Planului Regional de Dezvoltare; 
f)  sprijină autoritățile administrației publice locale și colaborează cu acestea pentru 

elaborarea de strategii, prognoze și programe de dezvoltare proprii ; 
g) analizează și încadrează propuneri de proiecte proprii pe fiecare componentă a 

programului de dezvoltare a județului și le supune aprobării Consiliului județean; 
h) participă alături de alte județe ale Regiunii Vest la elaborarea de strategii regionale prin 

organismele create în acest sens ; 



i) propune priorități și urgențe legate de elaborarea și implementarea strategiilor stabilite 
pe termen scurt, mediu și lung ; 

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

k) întocmește sinteze, rapoarte, informări privind domeniul său de activitate; 
l) participă în colectivul de specialitate, numit prin Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Hunedoara, pentru implementarea Programului “Electrificare 2007-2009”  privind 
alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de management 
al programului; 

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

n) participă în comisiile de analiza privind programele de protecţia mediului; 
o) urmărește implementarea și monitorizarea planurilor  şi programelor privind protecţia 

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

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

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

r) urmărește derularea în județ a Programului de finanţare a locuinţelor sociale, conform 
Legii locuinţei nr.114/1996,  a Programului construcţiilor de locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, aprobat conform Legii nr.152/1998 și a Programului naţional pentru sprijinirea 
construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.51/2006; 

s) 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; 

t) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate conform actelor 
normative în vigoare; 

u) respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara;  

v) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare, precum și în 
hotărârile consiliului județean. 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL V 
BIROUL AUTORITATE JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT  

 
 

   Este subordonat vicepreședintelui de resort și are următoarele atribuții : 
 

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

b) evaluează fluxurile de transport de persoane, stabilește traseele principale și 
secundare, a stațiile și autogările aferente acestora, având în vedere și necesitățile cetățenilor 



județului în domeniul transportului public local, concluziile acestor evaluări urmând a fi avute în 
vedere la întocmirea programului de transport local ; 

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, Regulamentul pentru efectuarea transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale și  Caietul de sarcini al seviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate;  

d) analizează și propune consiliului județean actualizarea Programului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate, în conformitate cu cerințele de transport;  

e) pune în aplicare prevederile cuprinse în Regulamentul-cadru de acordare a 
autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;  

f) participă la ședințele Comisiei paritare, asigurând secretariatul tehnic al acesteia;  
g) asigură transmiterea la A.N.R.S.C. a datelor sau informațiilor solicitate despre 

activitatea desfășurată;  
h) asigură punerea în aplicare a normelor stabilite în notele de constatare de către 

agenții constatatori ai A.N.R.S.C. cu ocazia efectuării controalelor planificate sau neplanificate;  
i) pune la dispoziția agenților constatatori ai A.N.R.S.C. a datelor și informațiilor 

solicitate în timpul desfășurării acțiunii de control;  
j) 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;  

k) analizează, verifică și propune spre aprobarea consiliului județean tarifele de 
călătorie propuse de operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați, modificarea și 
ajustarea acestora în corelare cu reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei suportabilităţii 
costurilor pentru utilizatori;  

l) analizează documentele depuse de operatorii de transport pentru acordarea de 
licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate 
speciale și propune conducerii consiliului județean emiterea acestora;  

m) propune retragerea licențelor de traseu care au fost acordate de biroul autoritate 
județeană de transport, respectiv analizarea cauzelor care au determinat renunțarea la traseu de 
către un operator de transport;  

n) constată contravențiile și aplică sancțiuni contravenționale persoanelor care încalcă 
prevederile Legii nr.92/2007 privind transportul public local și ale altor acte normative care 
reglementează domeniul de transport public local;  

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

p) efectuează controale cu cântarul mobil din dotarea Consiliului Județean Hunedoara 
pe drumurile publice aflate în administrarea consiliului județean cu privire la respectarea 
Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea 
nr.82/1998, cu modificările și completările ulterioare;   

q) constată contravenții și aplică sancținile prevăzute de Ordonanței Guvernului 
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr.82/1998, cu 
modificările și completările ulterioare;  

r) verifică și soluționează petițiile cetățenilor în legătură cu activitatea de transport 
public local, în conformitate cu normele legale în vigoare;  



s) desfășoară activități de verificare în teren a modului în care operatorii de transport 
respectă prevederile actelor normative în vigoare și programul de transport județean, dispunând 
masurile legale pentru înlăturarea eventualelor nereguli;  

t) 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;  

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

 
CAPITOLUL VI 

SERVICIUL PRESTĂRI SERVICII ȘI ADMINISTRATIV 
 

   Este subordonat vicepreședintelui de resort și are următoarele atribuții: 
a) asigură    îndeplinirea   sarcinilor   cu  privire   la    activitatea   de  gospodărire a 

mijloacelor materiale ale consiliului județean și funcționarea activității de deservire; 
b) răspunde de buna executare a lucrărilor de întreținere a imobilelor,  de utilizare 

rațională și evidența imobilelor, instalațiilor aferente, celorlalte mijloace fixe și obiecte de 
inventar aflate în administrarea consiliului județean; 

c) participă la efectuarea inventarierii periodice și a patrimoniului consiliului județean; 
d) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului județean cu privire la 

scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar; 
e) se preocupă pentru recuperarea materialelor refolosibile (hârtie, lemn, fier, sticlă) 

rezultate din activitățile aparatului consiliului județean; 
f) asigură încheierea contractelor pentru utilități publice, diverse prestări de servicii 

și ia măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, combustibililor, apei, hârtiei, 
rechizitelor și altor materiale de consum pentru funcționarea aparatului de specialitate; 

g) organizează și asigură efectuarea curățeniei în birouri și celelalte încăperi și spații 
aferente imobilelor, întreținerea căilor de acces, precum și deszăpezirea acestora; 

h) face propuneri privind programul de investiții și reparații pentru imobile, instalații 
aferente și celelalte mijloace fixe aflate în administrarea consiliului județean, urmărește 
realizarea lucrărilor respective și participă la efectuarea recepțiilor; 

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

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

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

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

m) asigură aplicarea normelor de protecție a muncii și se ocupă de instruirea 
personalului pe linie de protecția muncii; 

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

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



p) asigură îndeplinirea sarcinilor cu privire la activitatea de gospodărire a mijloacelor 
materiale ale consiliului județean și funcționarea activității de deservire și prestări servicii auto; 

q) asigură deservirea aparatului de specialitate al consiliului județean și  efectuează 
prestări servicii pentru alte instituții, agenți economici sau persoane fizice, care constau în : 
gararea autovehiculelor din parcul propriu al consiliului județean sau a celor aparținând altor  
instituții, agenți economici sau persoane fizice, pe bază de contract de prestări servicii, 
întreținere și reparații autovehicule; 

r) calculează necesarul de combustibil și lubrifianți, piese de schimb  pentru 
autoturismele din parcul propriu al consiliului județean; 

s) eliberează, gestionează foile de parcurs și calculează FAZ-urile; 
t) stabilește consumurile de combustibili și lubrifianți pe fiecare  autoturism din 

parcul auto al consiliului județean, în cazul depășirii consumurilor face propuneri în 
consecință; 

u) încheie contracte de garare cu beneficiarii, cu viza Serviciului juridic contencios, 
astfel încât spațiile pentru garare să fie folosite la capacitate; 

v) propune stabilirea taxelor de garare, urmărește încasarea acestora; 
w) răspunde de întreținerea, repararea și menținerea în stare tehnică bună a parcului  

de autoturisme din dotarea consiliului județean; 
x) efectuează constatarea tehnică a defecțiunilor la autovehiculele din parcul auto 

propriu și al unităților finanțate din bugetul consiliului județean și face propuneri în consecință; 
y) urmărește ca înlocuirea pieselor de schimb, subansamblelor,  cauciucurilor, etc. în 

cazul autovehiculelor  din parcul auto propriu și al unităților finanțate din bugetul propriu al 
județului să se facă numai în incinta garajului ; 

z) urmărește ca gararea autovehiculelor din parcul propriu  al consiliului județean și 
al instituțiilor  finanțate din bugetul propriu al județului, să se facă numai în incinta garajului, 
fiind interzisă gararea în afara unității ; 

aa) întocmește și urmărește zilnic documentele de evidență ale mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor precum și documentele specifice activității de întreținere și reparații ; 

bb) urmărește ținerea la zi a registrului de poartă privind ziua și ora intrării și ieșirii din 
garaj a autovehiculelor din parcul propriu al consiliului județean, precum și al celorlalte unități ; 

cc) întocmește documentația de scoatere din funcțiune a autovehiculelor  din parcul 
auto propriu, utilajelor, instalațiilor, recuperând piesele și subansamblele recondiționabile sau 
refolosibile, precum și pentru scoaterea la licitație în vederea valorificării în condițiile legii; 

dd) răspunde de organizarea colectării selective a deșeurilor la nivelul Consiliului 
Județean Hunedoara; 

ee) 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. 

 
 
 

CAPITOLUL VII 
ARHITECT ŞEF  

 
 

    Compartimentul arhitect şef este subordonat vicepreședintelui de resort și are 
următoarea structură organizatorică:  
7.1. Serviciul urbanism, avizare-autorizare;  



7.2. Compartiment amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor;  
7.3. Compartiment disciplină în urbanism.  
 Principalele atribuţii ale compartimentelor de specialitate sunt următoarele:  
 

7.1. Serviciul urbanism, avizare-autorizare 
 

   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 și avizarea planurilor urbanistice generale și 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) pentru redactarea certificatelor de urbanism din competenţa de emitere a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit prevederilor legale:  

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

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

- solicită avizul prealabil de oportunitate al Arhitectului şef aprobat de către primar, pentru 
elaborarea P.U.Z.-urilor sau întocmește avizul prealabil de oportunitate al Arhitectului șef, 
aprobat de președintele  Consiliului Județean 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 obligația solicitantului de a contacta autoritatea competentă pentru protecția 
mediului, cu privire la evaluarea inițială a investiției;  

- 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; 

f) 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.  

   g)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 legislația 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;  



h) 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;  
− redactează avizul structurii de specialitate şi îl transmite spre semnare;  
− transmite avizul structurii de specialitate solicitanţilor.  

i) asigură caracterul public al actelor emise, conform prevederilor legale;  
j) stabileşte taxa datorată de beneficiarii autorizaţiilor de construire la finalizarea lucrărilor 

de construcţii autorizate, conform legii;  
k)  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;  

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

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

n) participă la cursuri de perfecţionare profesională;  
o) verifică petițiile cetăţenilor repartizate şi propune soluţii de rezolvare ale acestora, din 

domeniul de competenţă;  
p) 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;  

q) asigură arhivarea actelor create;  
r)  întocmeşte avizul prealabil de oportunitate pentru elaborarea planurilor urbanistice 

zonale, potrivit prevederilor legale, pe care-l înaintează Arhitectului Şef;  
s) transmite lunar către Inspectoratul Teritorial în Construcţii Hunedoara situaţia 

autorizaţiilor de construire/desfiinţare și certificatelor de urbanism emise de preşedintele 
Consiliului Judeţean Hunedoara;  

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

u) pune în aplicare hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara din domeniul de activitate;  
v) 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;  
w) comunică Inspectoratului Teritorial în Construcţii Hunedoara valoarea finală a 

investiţiei, aşa cum a fost calculată pentru regularizarea taxei de autorizare, la data recepţiei la 
terminarea lucrărilor; 

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

7.2.   Compartimentul amenajarea teritoriului, cadastru şi   
gestiunea   localităţilor 

 



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

b) examinează şi centralizează solicitările de la consiliile locale, stabileşte priorităţile şi 
transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale și 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;  

c) asigură Secretariatul comisiilor judeţene pentru efectuarea cercetării prealabile în 
vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes local şi pentru protejarea unor 
monumente istorice, în situaţiile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege;  

d) asigură Secretariatul Comisiei judeţene de heraldică;  
e) participă la lucrările tehnice de specialitate (verifică planurile de situaţie transmise de 

primării) aferente recensământului populaţiei;  
f) propune îmbunătăţirea proiectelor de legi specifice activităţii transmise spre consultare 

Consiliului Judeţean Hunedoara;  
g) participă la întocmirea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Hunedoara, 

cu referire la domeniul de activitate al compartimentului;  
h) acordă sprijin şi consultanţă tehnică de specialitate pentru autorităţile administraţiei 

publice locale, comunale şi orăşeneşti, la solicitarea acestora;  
i) participă la cursuri de perfecţionare profesională;  
j) verifică petițiile cetăţenilor repartizate şi propune soluţii de rezolvare ale acestora, din 

domeniul de activitate;  
k) 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;  

l) asigură arhivarea actelor create;  
m) pune în aplicare hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara din domeniul de activitate;  
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.  
 
 
 
 

7.3.  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 și recomandări privind respectarea disciplinei în urbanism, 
amenajarea teritoriului și 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 petițiile 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) 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; 

j) 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, inclusiv prin deplasare în teren;  

k) verifică și avizează, potrivit H.G.R. nr. 834/1991, documentațiile de atestare a dreptului 
de proprietate asupra terenurilor ce aparțin societăților comerciale cu capital de stat; înaintează 
conducerii Consiliului Județean Hunedoara documentațiile avizate în vederea aprobării emiterii 
certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru societățile 
comerciale înființate de Consiliul Județean Hunedoara și consiliile locale; 

l) 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; 

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

CAPITOLUL VIII 
SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

 
 Este subordonat președintelui consiliului județean și are următoarele atribuții: 
   I. Administrare drumuri  

a) asigură administrarea drumurilor publice de interes judeţean, în condițiile 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 intregii reţele de drumuri 
judeţene deschise circulaţiei publice; 

d) asigură gospodărirea fondurilor bugetare şi extrabugetare pentru construirea, 
reabilitarea, modernizarea, repararea, intreţinerea, exploatarea si administrarea drumurilor de 
interes judeţean; 

e) propune, în condiţiile legii, repartizarea şi gestionarea fondurilor extrabugetare pentru 
construirea, reabilitarea, modernizarea, întreţinerea, exploatarea și administrarea drumurilor  
judeţene şi comunale din administrarea consiliului judeţean şi a consiliilor locale; 

f) colaborează cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale la organizarea 
şi efectuarea recensământului circulaţiei pe drumurile publice judeţene şi comunale; 

g) propune încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor judeţene  întocmind în acest 
sens proiecte de hotărâri de guvern cu acest obiect; 



h) elaborează propuneri de lucrări pentru programul anual privind întreţinerea şi 
repararea drumurilor judeţene; 

i) urmărește respectarea de către constructor 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 petiții, reclamaţii, sesizări ale persoanelor juridice şi fizice; 
m) organizează activitatea de recepție a lucrărilor de investiţii şi reparaţii ale consiliului 

judeţean la rețeaua județeană de drumuri și poduri; 
n) avizează amplasarea și executarea lucrărilor de construcții și instalații în zona 

drumurilor județene, calculează taxele anuale de folosință pentru obiectivele amplasate în zona 
de siguranță a drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean Hunedoara. 
 
 II. Achiziții publice 

a) elaborează programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților și priorităților 
identificate la nivelul instituției, în funcție de fondurile aprobate și de posibilitățile de atragere a 
altor fonduri; 

b) elaborează documentația de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluții, a 
documentației de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă 
necesitatea și oportunitatea achiziției, în funcție de complexitatea problemelor care urmează să 
fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire; 

c) îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în 
Ordonanța de Urgență nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

d) propune componența comisiilor de evaluare, pentru fiecare contract care urmează a fi 
atribuit; 

e) elaborează notele justificative în toate situațiile în care procedura de atribuire propusă 
pentru a fi aplicată este alta decât licitația deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea 
conducătorului instituției și cu avizul serviciului juridic contencios; 

f) asigură activitatea de informare și de publicare privind pregătirea și organizarea 
licitațiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum și alte informații care să edifice 
respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziții publice; 

g) asigură aplicarea și finalizarea procedurii de atribuire pe baza proceselor verbale și a 
hotărârii de adjudecare, prin încheierea contractelor de achiziție publică; 

h) colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate pentru rezolvarea 
problemelor legate de atribuirea contractelor și pentru urmărirea contractelor încheiate(derularea 
acestora fiind responsabilitatea celor implicați); 

i) urmărește și asigură respectarea prevederilor legale, desfășurarea procedurilor privind 
păstrarea confidențialității documentelor de licitație și a securității acestora; 

j) asigură constituirea și păstrarea dosarului achiziției, document cu caracter public; 
k) operează modificări sau completări în programul anual al achizițiilor, când situația o 

impune, cu aprobarea conducătorului instituției și avizul compartimentului financiar contabil; 
l) întocmește și transmite către autoritatea națională pentru reglementarea și 

monitorizarea achizițiilor publice a unui raport anual privind contractele de atribuire, în format 
electronic, până la data de 31martie a fiecărui an pentru anul precedent; 

m) asigură la cerere și în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asistență tehnică autorităților 
administrației publice locale privind aplicarea și respectarea legislației în procesul de achiziție și 



încheiere a contractelor de achiziții publice; 
n) participă la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Hunedoara 

pentru reglementarea activităților date în competența serviciului; 
o) participă la inițierea și întocmirea dispozițiilor președintelui Consiliului Județean 

Hunedoara pentru reglementarea activităților date în competența serviciului; 
p) participă  în comisiile de recepție a lucrărilor de investiții în vederea decontării 

acestora; 
q) urmărește aplicarea prevederilor Programului  ”Lapte – Corn pentru elevii claselor I-

VIII și preșcolarii din grădinițele de stat”; 
r) pregătește licitația electronică pentru stabilirea furnizorilor de produse lactate și 

produse de panificație, urmărește permanent calitatea produselor, respectarea graficelor de 
distribuție, verificarea lunară a concordanței dintre datele înscrise în facturi și avizele de 
confirmare din școli; 

s) urmărește efectuarea plăților facturilor către furnizori; 
t) efectuează controale periodice la producători și la unitățile școlare beneficiare; 
u) colaborează cu compartimentele din cadrul autorității publice în vederea sprijinirii 

activității de achiziții publice; 
v) îndeplinește și alte atribuții în concordanță cu activitatea de achiziții publice; 
w) 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; 

x) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate   conform actelor 
normative în vigoare; 

y) respectă regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara; 

z) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de autoritatea 
deliberativă și executivă. 

 
 

CAPITOLUL IX 
SERVICIUL TEHNIC ȘI PROIECTARE 

 
   Este subordonat președintelui consiliului județean și are următoarele atribuții : 

a) elaborează documentații tehnico-conomice pentru construcția, modernizarea, 
repararea drumurilor județene și pentru alte obiective aflate în domeniul public și privat al 
județului; 

b) asigură aplicarea de noi tehnologii eficiente, agrementate conform legii, în 
proiectarea lucrărilor de drumuri județene și a altor obiective de interes județean; 

c) recalculează și verifică devizele generale pentru obiectivele de investiții din 
competența consiliului județean; 

d) verifică și recepționează proiectele elaborate de proiectanții care elaborează 
documentații tehnico-economice pentru consiliul județean; 

e) coordonează derularea în județ a Programului de alimentare cu apă la sate, 
conform Hotărârii Guvernului României nr.577/1997, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

f) elaborează și redactează proiecte de hotărâri de consiliu județean; 
g) participă la constatarea și evaluarea în teren a pagubelor produse de calamități 

naturale; 



h) contribuie la realizarea, urmărirea și analizarea unor programe de dezvoltare 
regională cu finanțare externă; 

i) soluționează petiții, reclamații, sesizări ale persoanelor juridice și fizice; 
j) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calității conform cu 

SREN ISO 9001, în activitatea desfășurată; 
k) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate conform actelor 

normative în vigoare; 
l) respectă regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Hunedoara; 
m) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de 

autoritatea deliberativă și executivă. 
 
 

CAPITOLUL X 
SERVICIUL RELAŢII EXTERNE, COMUNICARE INTERINSTITUŢIONALĂ  

ŞI MASS-MEDIA 
 

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) asigură desfăşurarea în bune condiţii a convorbirilor cu delegaţiile oficiale străine, 
în colaborare cu alte compartimente şi asigură traducerea convorbirilor cu delegaţiile străine; 

c) asigură şi organizează activităţi de protocol (cocteiluri, recepţii, mese festive), de 
primire a invitaţilor/delegaţiilor din ţară străinătate;         

d) urmăreşte redactarea rapoartelor privind efectuarea misiunilor oficiale în străinătate 
de către conducerea consiliului judeţean, consilierii judeţeni şi alte persoane din aparatul de 
specialitate şi prezentarea acestora la şedinţele consiliului judeţean precum şi conducerii 
acestuia;  

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

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

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

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

i) 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;  

j) 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; 



k) 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;  

l) 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;  

m) 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; 

n) 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;  

o) 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;  

p) 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;  

q) 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; 

r) 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; 

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

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

u) 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;  

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

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

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

y) organizează întâlniri ale preşedintelui cu reprezentanţi ai guvernului, ministerelor, 
autorităţilor centrale şi locale, instituții publice și agenți economici, reprezentanţi ai unor 
organizaţii economice de interes public;  

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



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

bb) 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; 

cc) asigură comunicarea în exterior a informațiilor sau dispozițiilor date de către 
conducerea consiliului județean, cu acordul acesteia, în scopul informării instituțiilor interesate; 

dd) elaborează strategii de comunicare la nivelul consiliului județean în ceea ce 
privește activitatea acestuia, în scopul îmbunătățirii relației cu instituțiile publice; 

ee) colaborează cu instituțiile publice în domeniul promovării și extinderii modalităților 
de comunicare instituțională; 

ff) 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;  

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

 
CAPITOLUL XI  

SERVICIUL CORP CONTROL  
 
 Este subordonat președintelui consiliului județean și are următoarele atribuții: 

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

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

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

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

− verifică și controlează modul de selectare și contractare a proiectelor finanțate din 
fonduri nerambursabile; 

− verifică modul de implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile; 
− verifică modul cum se utilizează resursele financiare, materiale și umane, pentru 

îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite; 
− verifică sistemul contabil, modul de organizare a evidenței contabile, modul de 

organizare a evidențelor tehnico -operative, modul de gestionare a bunurilor și 
aprovizionarea tehnico – materială (documente justificative);  

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

c) controlează realizarea activităților de investiții și reabilitare a infrastructurii județene;  
d) efectuează punctual lucrări de verificare la unele activități, instituții/agenți economici 

din subordine sau din aparatul de specialitate, pentru a informa președintele consiliului județean 
asupra unor aspecte, situații, etc.; 

e) verifică implementarea Programului de Dezvoltare Economico-Socială a Județului 
Hunedoara pe anii 2007-2013;  

f) elaborează și implementează obiectivele specifice în domeniul calității;  



g) în urma controlului efectuat întocmește un raport de control al activității instituției 
sau serviciului public din subordinea consiliului județean care a fost verificat și propune 
recomandări, soluții, măsuri de remediere;  

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

i) 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;  

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

CAPITOLUL XII 
COMPARTIMENTUL SALARIZARE, RESURSE UMANE 

 
Este subordonat președintelui consiliului județean și are următoarele atribuții: 

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

fiecare compartiment în vederea elaborării organigramei;  
b) elaborează organigrama, statul de funcţii și Regulamentul de organizare și funcționare 

pentru aparatul de specialitate al consiliului judeţean, cu documentaţia necesară, în condițiile 
legii;  

c) elaborează documentaţiile necesare pentru înființarea, organizarea, reorganizarea și 
funcționarea instituțiilor publice socio-culturale organizate sub autoritatea consiliului județean, în 
colaborare cu  celelalte compartimente din aparatul de specialitate;  

d) sprijină consiliile locale în ceea ce priveşte înfiinţarea și  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 documentații de numire și eliberare din funcție a  conducătorilor instituțiilor 
publice organizate în subordinea consiliului județean; 

f) participă la întocmirea documentațiilor aferente contractelor de  management pentru 
conducătorii instituțiilor de cultură din subordinea consiliului județean ;  

g) asigură consultanță pentru  coordonarea instituțiilor de cultură din subordinea 
consiliului județean; 

h)  asigură consultanţă de specialitate consiliilor locale și instituţiilor publice din 
subordinea consiliului judeţean privind întocmirea şi modificarea organigramei, statului de funcţii, 
ROF-ului şi Regulamentului Intern, la cererea lor;  

i)  întocmeşte dările de seamă 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 calității în conformitate cu 
SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară;  

k) îndeplinește atribuții privind mobilizarea la locul de muncă a personalului incorporabil, 
fișele de evidență, precum și situațiile referitoare la gradul de asigurare cu produse alimentare și 
nealimentare în caz de război; 

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



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 și 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)  întocmeşte documentaţia privind acordarea salariilor de merit, premiilor lunare şi 
anuale, etc ;  

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

f) 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;  

g)  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;  

h)  verifică şi propune spre aprobare statele de funcţii, organigramele și regulamentele de 
organizare și funcționare pentru personalul din instituţiile publice organizate în subordinea 
Consiliului Judeţean Hunedoara;  

i) gestionează declaraţiile privind impozitul (fişe fiscale); 
j) emite adeverinţe la solicitarea angajaţilor sau foştilor angajaţi, privind drepturile 

salariale sau alte adeverinţe de competenţa compartimentului; 
k) efectuează deduceri personale în vederea stabilirii venitului lunar al fiecărui salariat din 

aparatul de specialitate al consiliului judeţean;  
l) efectuează raportări lunare privind contribuțiile sociale la casa de sanătate; 
m) 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;  
n)  îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de către conducerea 

consiliului județean. 
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 petițiilor 

acestora(sesizări,propuneri, reclamaţii,etc);  



h) gestionează carnetele de muncă ale personalului angajat în aparatul de specialitate al 
consiliului judeţean;  

i) întocmeşte registrul electronic de evidenţă al salariaţilor şi transmite Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Hunedoara modificările intervenite;  

j) gestionează funcţiile publice şi transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 
modificările efectuate în număr şi structură, precum şi propuneri de modificare a acestora în 
vederea acordării avizelor necesare;  

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

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

m) elaborează Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul următor privind aparatul 
de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara și-l transmite la ANFP București  împreună cu 
centralizatorul ce cuprinde și funcțiile publice din instituțiile subordonate;  

n) întocmește rapoarte privind respectarea normelor de conduită a funcționarii publici din  
aparatul de specialitate al instituției și le transmite ANFP București; 

o) 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;  

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

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

consiliile locale şi instituțiile 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 județean și, 
dacă este cazul, din cadrul instituţiilor publice subordonate, le supune aprobării președintelui 
consiliului județean şi asigură transmiterea acestora către Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici;  

c) asigură consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici de conducere din cadrul 
consiliului județean 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 județean sau instituțiilor publice subordonate şi întocmește trimestrial un 
raport privind stadiul realizării măsurilor planificate;  

e) centralizează rapoartele privind necesarul de formare profesională a personalului din 
subordine, elaborate de funcționarii publici cu atribuții de conducere;  

f) elaborează proiectul planului de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor 
publici din cadrul consiliului județean şi îl înaintează conducerii acestuia, împreună cu proiectul 
planului anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici pentru perioada următoare şi 
propune fondurile necesare a fi alocate de la bugetul consiliului județean în acest scop;  

g) asigură elaborarea documentațiilor pentru achiziționarea serviciilor de formare;  
h) 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;  
i) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de către conducerea 

consiliului județean.  
 
 



 
 
 

CAPITOLUL XIII 
COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 

 
Este subordonat președintelui consiliului județean și are următoarele atribuții: 

 
   Activitatea de audit public intern din cadrul Consiliului Județean Hunedoara se exercită 
prin intermediul Compartimentului Audit Public Intern, asupra tuturor activitatilor desfasurate in 
cadrul entității publice, inclusiv asupra activităților unităților subordonate care nu au înființat 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 își 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 neînsușite 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 și 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 calității în conformitate cu 

SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară; 
m)  îndeplineste orice alte atributii, în limitele competenței, transmise de Presedintele 

Consiliului Judetean Hunedoara sau care decurg din acte normative. 
 
 

CAPITOLUL XIV 
COMPARTIMENTUL CULTE, SPORT, TURISM, ACTIVITĂȚI CULTURALE 

 
 

Este subordonat președintelui consiliului județean și are următoarele atribuții: 
 

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 redactează proiecte de hotărâri privind repartizarea 

fondurilor necesare activităţilor culturale, de sport, turism, culte ;  
d) colaborează cu instituţiile din domeniul turismului, 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 și monitorizează îndeplinirea obiectivelor acestuia;  
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 proiecte de hotărâri de consiliu județean privind aprobarea acordării unor 
finanțări nerambursabilă, persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor, fundaţiilor sau 
organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ şi unităţilor de cult din judeţul Hunedoara; 

k) întocmește un raport, la finele fiecărui exercițiu bugetar cu privire la contractele de 
finanțare nerambursabile încheiate în cursul anului fiscal, care urmează a fi publicat în Monitoriul 
Oficial al României, partea a VI-a, precum și pe site-ul propriu al consiliului județean; 

l) întocmește proiecte de hotărâri de consiliu județean pentru asocieri cu diferite 
persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 
finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 
județean;  

m) elaborează strategia de dezvoltare și promovare a turismuluui județean și 
monitorizează îndeplinirea obiectivelor acestuia;   

n) întocmește și actualizează baza de date cu privire la potențialul turistic al județului sau 
alte evidențe necesare;  

o) propune elaborarea de materiale informative și promoționale;  
p) pune în aplicare reglementările Sistemului de management al calității în conformitate 

cu SR EN ISO 9001 pentru serviciile către cetățeni, în activitatea pe care o desfășoară; 
q) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate conform actelor 

normative în vigoare; 
r) respectă regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Hunedoara; 
s) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau date în sarcină de către conducerea 

consiliului județean.  
 

 
CAPITOLUL XV  

DISPOZIȚII FINALE  
 
 

Art.28 (1) Toți salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Hunedoara sunt obligați să cunoască, să respecte și să aplice prevederile prezentului 
regulament.  

   (2) In acest scop, Serviciul administrație publică locală, relații publice, 
ATOP va asigura transmiterea regulamentului structurilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Hunedoara, iar directorii executivi, arhitectul şef, şefii de servicii independente, șeful de birou și 
coordonatorii  compartimentelor independente îl vor aduce la cunoștința personalului din 
subordine.  

Art. 29 Prezentul regulament  se completează cu legislația 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 județean. 
 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.145/2010    
pentru aprobarea documentațiilor tehnico – economice privind unele 

obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Serviciul tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale  
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale          
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
   Art. 1. -  Se aprobă documentaţiile tehnico-economice privind unele 
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor  
nr.1-4, care fac parte integrantă din prezenta. 
           
           Art. 2.   –  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare  şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

               
                                                                                                     
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
Deva, la 29 octombrie 2010 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA NR.146/2010    
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții”Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de apă și apă uzată în 

Valea Jiului, județul Hunedoara” 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciul tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale  art.126 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art.1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Extinderea și 
Reabilitarea Infrastructurii de apă și apă uzată în Valea Jiului, județul Hunedoara”, din 
cadrul proiectului ”Europe Aid 123049/D/SER/RO”, în valoare totală de(prețuri curente) 
40.000.000 euro(fără TVA), din care C+M 24.247.265 euro (fără TVA), conform Anexei nr. 
1, care face parte din prezenta hotărâre. 
  Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții ”Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de apă și apă uzată în Valea 
Jiului, județul Hunedoara” din cadrul proiectului ”Europe Aid 123049/D/SER/RO”, conform 
anexei nr. 2 , care face parte  din prezenta hotărâre. 
  Art.3 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se asigură din fonduri 
nerambursabile ale Uniunii Europene(Fondul de Coeziune), alocații de la bugetele locale, 
contribuții din fonduri proprii ale operatorului, sau împrumuturi de la instituții internaționale 
sau bănci comerciale. 
  Art.4 Obiectivele de investiții vor fi amplasate pe terenuri aparținând domeniului 
public al Județului Hunedoara/unităților administrativ teritoriale implicate, terenuri disponibile 
exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în acest proiect. 
  Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic și 
proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 

               
 PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
 
Deva, la 29 octombrie 2010 
 



 ROMÂNIA   
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.147/2010  
privind  aprobarea prelungirii traseului drumului județean DJ 668A: 

Streisângiorgiu(DJ668)-Chitid-Boșorod-Luncani-Alun-Târsa, prin preluarea unor 
tronsoane de drumuri comunale care se transformă în drum județean 

 
 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 Hotărârea nr.33/2010, nr.34/2010 și nr. 35/2010 ale Consiliului Local 
al Comunei Boșorod, transmise prin adresa nr.1625/2010,  Hotărârea nr.30/2010 a 
Consiliului Local al Comunei Orăştioara de Sus, transmisă prin adresa 
nr.2151/2010 ; 
 În conformitate cu dispoziţiile 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.5 lit.a pct. 2 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 prelungirea traseului drumului județean DJ 668A : 
Streisângiorgiu(DJ668)-Chitid-Boșorod-Luncani-Alun-Târsa, prin preluarea unor 
tronsoane de drumuri comunale care se transformă în drum județean, conform 
anexei la prezenta hotărâre. 
 Art. 2. 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 29 octombrie 2010 
 



 
 
 
 
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA           Anexa  
                             la Hotărârea nr.147 /2010 

  a Consiliului Judeţean Hunedoara 
                                                                           
 

 
 
 
 

Modificarea lungimii drumului județean DJ 668A:Streisângiorgiu(DJ668)-
Chitid-Boșorod-Luncani-Alun-Târsa în lungime de 29,700 km astfel: 

 
 
 
 DJ 668A:Streisângiorgiu(DJ668)-Chitid-Boșorod-Luncani-Alun-Târsa-
 Costești(DJ 705A) 

 Lungime :   36,935 km         
Origine :      km 0+000       Streisângiorgiu (intersecția cu DJ 668) 

   Destinaţie : km 36+935 Costești(intersecția cu DJ 705A) 
   Drumul este: 
     modernizat intre km 0+000-12+500  
     pietruit între km 12+500-29+700 
     drum de pământ între km 29+700-36+935 
 
 
 Notă : 
  
  Modificarea lungimii drumului DJ 668A constă in prelungirea acestuia prin  
preluarea unor sectoare de drumuri comunale, astfel: 

- Km 29+700-30+730, în lungime de 1,030km din DC 57E: DJ 668A-Merisor-
Tarsa este drum de pământ-se află pe teritoriul administrativ al comunei 
Boșorod 

- Km 30+730-34+620, în lungime de 3,890km din DC 57F: Tarsa(DC 57E) - 
lim. com. Orastioara de sus(dr.Faieragului) este drum de pământ-se află pe 
teritoriul administrativ al comunei Boșorod 

- Km 34+620-36+870, în lungime de 2,250km din DC 58G: : Tabara 
Costesti(DC 58A) - lim. com. Bosorod(dr.Faieragului)-este drum de pământ 
și se află pe teritoriul administrativ al comunei Orăștioara de Sus 

- Km 36+870-36+935, în lungime de 0,065km din DC 58 A:Costesti-Cetățuie-
este drum de pământ și se află pe teritoriul administrativ al comunei 
Orăștioara de Sus 
 

 
  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

   HOTĂRÂREA NR.148/2010  
privind aprobarea modificării  Programului județean de alimentare cu apă, 

canalizare și epurarea apelor uzate la sate pe anul 2010 
 

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

specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând adresa nr.65435/30.09.2010 înaintată de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului; 

În conformitate cu prevederile art.1 alin.1, și ale art.11 -13 din Hotărârea 
Guvernului României nr.577/1997 pentru aprobarea Programului privind 
reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de 
interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, 
precum  și în unitățile administrativ–teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Ministrului 
Dezvoltării Regionale și Turismului nr.1564/2010 pentru aprobarea Normei 
metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.577/1997; 

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

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea Programului judeţean de alimentare cu apă, 

canalizare și epurarea apelor uzate la sate, pe anul 2010, conform repartizării pe 
unități administrativ-teritoriale, cuprinsă în anexele nr.1 și nr. 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic și proiectare 
și Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe 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 29 octombrie 2010 
 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.150/2010 
pentru reglementarea modului de exercitare de către Consiliul Judeţean Hunedoara  

a drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare participaţiei deţinute de Judeţul Hunedoara  
la S.C. „NOVA SERV VALEA JIULUI” S.R.L. Petroșani 

 
 

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

administraţie publică locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;  
În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. “d”, precum şi art. 92 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
În baza prevederilor art. 87 alin. (1) litera “f” din Legea 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;  

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art. 1.- În perioada în care Judeţul Hunedoara are calitatea de asociat la S.C. “NOVA SERV VALEA 

JIULUI” S.R.L. Petroşani, drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiei deţinute de Judeţul Hunedoara la 
această societate comercială vor fi exercitate de către Consiliul Judeţean Hunedoara în cadrul adunărilor 
generale ale asociaților, prin consilierii judeţeni în funcţie, mai puţin vicepreşedinţii în funcţie şi preşedintele 
ales.  

Art. 2. - Cu data prezentei, se abrogă prevederile art. 2 alin. (3) și art. 3 alin. (2) din Hotărârea nr. 
26/2010 a Consiliului Județean Hunedoara. 
 

Art. 3. - Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii 
publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Mircea Ioan Moloţ 

 
SECRETAR AL JUDEŢULUI 

Dana Dan 
 
 

 
 
 
Deva,  la 29 octombrie 2010 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.151/2010 
pentru  abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 18/2006 privind 
realizarea Proiectului ”Extindere bloc operator și staționar cu 15 paturi la Spitalul 

Județean Deva ” precum și a art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.218/2006 

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

specialitate al Direcţiei administraţie publică locală din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara  precum și raporturile Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Județean Hunedoara; 
          Ținând cont de prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
cu modificările și completărie ulterioare și ale Hotărârii Guvernului României nr. 
529/2010; 
         În temeiul 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 abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 18/2006 privind 

realizarea Proiectului ”Extindere bloc operator și staționar cu 15 paturi la Spitalul 
Județean Deva ” și art. 2 din Hotărârea nr. 218/2006 a Consiliului Judeţean Hunedoara, 
pentru modificarea Hotărârii nr. 18/2006, precum și  actele adiționale nr.1/03.10.2007, 
nr.2/04.12.2007 și nr. 3/12.06.2009, la Acordul de asociere aprobat prin aceste hotărâri. 

Art.2. Consiliul Judeţean Hunedoara va subvenționa bugetul Spitalului Județean 
de Urgență  Deva pentru proiectul ”Extindere bloc operator și staționar cu 15 paturi la 
Spitalul Județean Deva”, până la finalizarea investiției. 

Art. 3. (1) După finalizarea investiției, obiectivul de investiție rezultat se va include 
în domeniul public al județului Hunedoara, proporțional cu suma investită  și se va da în 
administrarea Spitalului Județean de Urgență Deva, prin act administrativ conform legii. 

          (2) Înscrierea obiectivului realizat în evidențele de publicitate imobiliară, se 
va face ținând cont de cele stabilite la alin. (1) din prezentul articol. 

Art.4. Prezenta se va comunica Consiliului Local al municipiului Deva, precum și 
celor interesați prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP din 
cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
           
  PREŞEDINTE,   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
         Mircea Ioan Moloţ                           Dana Dan 
 
 
Deva, la 29  octombrie 2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.152/2010 
privind reglementarea juridică a unui contract de lucrări încheiat cu S.C. DRUMURI ȘI 

PODURI S.A. ÎN INSOLVENȚĂ 
 
 

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

specialitate al Direcţiei administraţie publică locală şi raportul comisiilor de specialitate 
ale consiliului judeţean;  
 Văzând adresa nr.842/2010 a Euro Quality Insolvency S.R.P.L. Deva, 
Administratorul Judiciar  al S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A. ÎN INSOLVENȚĂ; 
 In baza prevederilor art.22 din Ordonanța Guvernului României nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr.82/1998, republicată,  cu modificările și 
completările ulterioare; 
 In conformitate cu prevederile art.92 din Legea privind procedura insolvenței 
nr.85/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.d, ale art.91 alin.2 lit.a pct.12 și 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 Se acceptă efectuarea prestației rămase de executat rezultată din 
Contractul de lucrări nr.1641/2010 subsecvent Acordului-cadru nr.482/2007 de către 
persoana/persoanele juridice desemnate de administratorul judiciar al S.C. DRUMURI ȘI 
PODURI S.A. ÎN INSOLVENȚĂ. 
   Art.2 Aprobă clauzele contractuale cuprinse în proiectul Contractului de cesiune 
conform anexei la prezenta. 
 Art.3  Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara.  
 

 
PREŞEDINTE, 

Mircea Ioan Moloţ 

 

SECRETAR AL JUDEŢULUI 
Dana Dan 

 
 
Deva, la 29 octombrie 2010 



 
ANEXA 

La Hotărârea nr.152/2010 a 
Consiliului Județean Hunedoara     

 

PROIECTUL 
CONTRACTULUI DE CESIUNE  

A  CONTRACTULUI  DE LUCRARI SUBSECVENT nr. 1641/24.02.2010 și 
ACORDULUI CADRU DE LUCRARI NR. 482/15.10.20 07  

 

 

 Incheiat astazi   ____________, intre: 

  1. SC DRUMURI SI PODURI SA in insolventa, cu sediul in Deva, str. Dragos Voda nr. 1-3, 
judet Hunedoara, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J20/63/1991, cod unic de 
inregistrare 2112140, reprezentata prin administratorul judiciar SP EURO QUALITY INSOLVENCY 
SPRL Deva prin asociat coordonator Muntean Viorel si administratorul special Crai Pompiliu,  in 
calitate de EXECUTANT CEDENT al Contractului de lucrari subsecvent nr. 1641/24.02.2010 si 
Acordului cadru de lucrari nr. 482/15.10.2007 si 

 2. SC _____________________________, cu sediul în _________________, reprezentata 
prin administrator __________________________, in calitate de EXECUTANT CESIONAR, 

 3.  SC _____________________________, cu sediul în _________________, reprezentata 
prin administrator __________________________, in calitate de EXECUTANT CESIONAR, 

 4. SC _____________________________, cu sediul în _________________, reprezentata 
prin administrator __________________________, in calitate de EXECUTANT CESIONAR, 

 5. SC _____________________________, cu sediul în _________________, reprezentata 
prin administrator __________________________, in calitate de EXECUTANT CESIONAR, 

 

 Partile mai sus identificate,  

 Avand in vedere starea de insolventa a executantului cedent SC  DRUMURI SI PODURI 
SA, constatata prin sentinta nr. 658/F/2009, pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosar nr. 
3235/97/2009 si faptul ca pe perioada de observatie salariatii societatii au fost concediati din 
lipsa unor lucrari specifice care sa asigure veniturile necesare platii salariilor; 

 Vazand ca in aceste conditii executarea Contractului de lucrari subsecvent nr. 
1641/24.02.2010 si Acordului cadru de lucrari nr. 482/15.10.2007 nu mai poate fi indeplinita de 
catre SC DRUMURI SI PODURI SA in insolventa, datorita lipsei de personal si de mijloace 
financiare necesare; 



 Fata de faptul ca durata Contractului de lucrari subsecvent nr. 1641/24.02.2010 si 
Acordului cadru de lucrari nr. 482/15.10.2007 nu a expirat si ca administratorul judiciar al 
executantului cedent nu a denuntat contractul, care este si in prezent in derulare; 

 Avand in vedere ca potrivit art. 15 din Contractul de lucrari subsecvent nr. 
1641/24.02.2010 si Acordului cadru de lucrari nr. 482/15.10.2007 executantul are obligatia de 
garantie a lucrarilor executate si ca aceasta presupune inclusiv remedierea lucrarilor 
necorespunzatoare calitativ ca si a celor ce se dovedesc a fi executate cu vicii pe toata perioada 
de garantie, perioada pe durata careia executantul cedent a constituit si garantie de buna 
executie, pe care urmeaza sa o recupereze;      

 Tinand cont de faptul ca, prin Hotărârea nr. ____/2010,  Achizitorul - Consiliul Judetean 
Hunedoara este de acord cu cesionarea drepturilor si obligatiilor executantului, rezultate din 
Contractul de lucrari subsecvent nr. 1641/24.02.2010 si Acordul cadru de lucrari nr. 
482/15.10.2007  catre un număr de 4 (patru) executantii cesionari, în conformitate cu art. 21.2 din 
contract;    

 Avand in vedere ca si executantul cedent are interesul de a-si recupera garantiile 
constituite si de a nu suporta daune pentru imposibilitatea executarii eventualelor lucrari de 
remediere, precum si cele care pot surveni ca urmare a neexecutarii integrale a contractului, 
obligatii preluate in totalitate de executantii cesionari, fara contraprestatie in sarcina SC 
DRUMURI SI PODURI SA in insolventa, de comun acord si in deplina libertate de vointa, au convenit 
urmatoarele:   

 

 CAPITOLUL I  

 OBIECTUL CONTRACTULUI 

              Art. 1 Prezentul contract are ca obiect cedarea de catre Executantul cedent a Contractului de 
lucrari subsecvent nr. 1641/24.02.2010 si Acordului cadru de lucrari nr. 482/15.10.2007, incheiate de 
acesta cu Consiliul Judetean Hunedoara precum si a tuturor drepturilor si obligatiilor  ce decurg din 
acestea,  inclusiv a obligatiilor de garantie, catre executantii cesionari 
_________________________________________________________. 

             Art. 2 Obiectul Contractului de lucrari subsecvent nr. 1641/24.02.2010 si Acordului cadru de 
lucrari nr. 482/15.10.2007, cedate prin prezentul contract de cesiune se divide intre executantii 
cesionari, astfel : 

a) ___________________________________ - pentru sectorul Deva-Brad-Păuliș, conform 
Anexei nr.1 la prezentul; 

b) ___________________________________ - pentru sectorul Hațeg-Hunedoara, conform 
Anexei nr.2 la prezentul; 

c) ___________________________________ - pentru sectorul Orăștie, conform Anexei nr.3 
la prezentul; 

d) ___________________________________ - pentru sectorul Valea Jiului, conform Anexei 
nr.4 la prezentul. 



          Art. 3 Cedarea Contractului de lucrari subsecvent nr. 1641/24.02.2010 si Acordului cadru de 
lucrari nr. 482/15.10.2007 se realizeaza cu acordul autoritatii contractante Consiliul Judetean 
Hunedoara, conform Hotărârii nr.____/2010 a Consiliului Județean Hunedoara. 

 

  CAPITOLUL II 

 VALOAREA LUCRARILOR CESIONATE 

           Art. 4.    Lucrarile executate pana la data de________ vor fi decontate de executantul cedent 
SC DRUMURI SI PODURI SA in insolventa. 

   Toate comenzile de dupa data  de _______ ale autoritatii contractante Consiliul Judetean 
Hunedoara se vor adresa executantilor cesionari, dupa cum urmeaza: __________________- pentru 
sectorul Deva-Brad-Pauliș, ___________________ - pentru sectorul Hateg-Hunedoara, 
____________________ - pentru sectorul Orăștie și _________________ – pentru sectorul Valea 
Jiului.  

  Executantii cesionari vor incasa  toate sumele cuvenite pentru lucrarile executate, de la acea 
data, in baza Contractului de lucrari subsecvent nr. 1641/24.02.2010 si Acordului cadru de lucrari nr. 
482/15.10.2007 . 

  

 CAPITOLUL III 

 OBLIGATIILE PARTILOR 

 Obligatiile Executantului Cedent 

 Art. 5 Executantul cedent  se obliga sa predea Executanților cesionari urmatoarele documente: 

 a) Contractul de lucrari subsecvent nr. 1641/24.02.2010 si Acordul cadru de lucrari nr. 
482/15.10.2007 ; 

 b) Documentatie tehnica de executie a lucrarilor contractate . 

 Art. 6  Executantul cedent  se obliga sa transmita  Executantilor cesionari  toate drepturile si 
obligatiile  ce decurg din contractul cesionat,  inclusiv obligatiile de garantie, descarcandu-se astfel de 
gestiune.  

  

 Obligatiile ExecutantilorCesionari 

 Art. 7 Executantii cesionari, devenind prin prevederile prezentului contract noii executanti 
pentru lucrarile aferente Contractului de lucrari subsecvent nr. 1641/24.02.2010 si Acordului cadru de 
lucrari nr. 482/15.10.2007, se obliga sa respecte in totalitate prevederile contractelor cedate. 



 Art. 8 Executantii cesionari se obliga sa preia toate drepturile si obligatiile  ce decurg din 
contractele cesionate,  inclusiv obligatiile de garantie pentru toate lucrarile ce au facut obiectul  
Contractului de lucrari subsecvent nr. 1641/24.02.2010 si Acordului cadru de lucrari nr. 482/15.10.2007, 
indiferent de data executarii lor.  

 Art. 9 Executantii cesionari isi preiau drepturile si asuma obligatiile dupa cum urmeaza: : 
__________________- pentru sectorul Deva-Brad-Pauliș, ___________________ - pentru sectorul 
Hateg-Hunedoara, ____________________ - pentru sectorul Orăștie și _________________ – pentru 
sectorul Valea Jiului.  

 Art. 10  Executantii cesionari se obliga sa deschida cate un cont de garantie de buna executie 
la dispozitia achizitorului Consiliul Judetean Hunedoara. 

 Art. 11 Executantii cesionari se obliga sa nu aduca prejudicii de orice natura achizitorului  
Consiliul Judetean Hunedoara si sa respecte in relatiile cu acesta legea si toate conventiile semnate 
intre parti, . 

 

 CAPITOLUL IV  

 PRETUL CONTRACTULUI 

 Art. 12 Cesiunea se face cu titlu gratuit, executantii cesionari asumandu-si obligatia de garantie,  
pentru toate lucrarile ce au facut obiectul  Contractului de lucrari subsecvent nr. 1641/24.02.2010 si 
Acordului cadru de lucrari nr. 482/15.10.2007  indiferent de data executarii lor,  dupa cum urmeaza: : 
__________________- pentru sectorul Deva-Brad-Pauliș, ___________________ - pentru sectorul 
Hateg-Hunedoara, ____________________ - pentru sectorul Orăștie și _________________ – pentru 
sectorul Valea Jiului.  

 

 CAPITOLUL V 

 RASPUNDEREA JURIDICA  

 Art. 13 Raspunderea pentru garantarea lucrarilor executate de executantul cedent revine 
fiecaruia dintre cei 4 executanti cesionari, corespunzator situarii acestor lucrari in sectorul pe care 
executantii cesionari il preiau prin prezentul contract.     

 Art. 14 Executantii cesionari raspund fata de Consiliul Judetean Hunedoara pentru executarea 
tuturor obligatiilor ce le revin potrivit clauzelor contractuale, inclusiv pentru obligatiile de garantie a 
lucrarilor executate de Executantul cedent aflate inca in perioada de garantie.    

  

 

 



 CAPITOLUL VI 

 LITIGII 

 Art. 15 Litigiile aparute intre parti se vor solutiona, cu prioritate, pe cale amiabila, iar, in cazul in 
care partile nu ajung la o intelegere, se vor solutiona de catre instantele competente, conform legii . 

 

 CAPITOLUL VII 

 DISPOZITII FINALE 

 Art. 16  Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre parti. 

 Art. 17  Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din acesta, 
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere, verbala sau scrisa, anterioara incheierii 
acestuia. 

 Sunt considerate ca fiind anexe la prezentul contract, facand parte integranta din acesta, 
urmatoarele documente: 

 Contractul de lucrari subsecvent nr. 1641/24.02.2010 si Acordul cadru de lucrari nr. 
482/15.10.2007 

 Documentatia tehnica de executie a lucrarilor.   
 

  

 Incheiat astazi, __________ in 6 exemplare originale. 

 

 

 

           EXECUTANT CEDENT                                   EXECUTANTI CESIONARI: 

SC DRUMURI SI PODURI SA in insolventa                                  

            Administrator judiciar               

 

 Administrator special       

               

          

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.153/2010 

privind asocierea Județului Hunedoara,  prin Consiliul Județean Hunedoara cu Municipiul 
Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, în vederea realizării în comun a 

unui obiectiv de interes public 
 
 

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. 54.083/2010 a Consiliului Local al Municipiului Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.6 lit.c din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 Art.1. Se aprobă asocierea Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, 
cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, în vederea realizării 
în comun a unui obiectiv de interes public, potrivit Acordului de asociere cuprins în anexa, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere invocat la art.1 din prezenta. 
  Art.3. Suma necesară realizării obiectivului invocat la art.1 din prezenta se va asigura 
din bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2010, de la Capitolul 60.02, Subcapitolul 
67020503, Titlul 70-71-7103, conform clasificației bugetare. 
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.5. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, A. T. O. P.  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara.                          
 
                                                                                                                         
         PREŞEDINTE,                                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                                       Dana Dan 
   
 
Deva, la 29 octombrie 2010 



        
 

                     ANEXA  
                   la Hotărârea nr.153/2010  a 

         Consiliului Județean Hunedoara  
 

 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 
 
 

 Prezentul Acord de asociere se încheie în temeiul prevederilor art. 35 alin. 1 din Legea 
nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 
36 alin 2 lit.e, alin.7 lit.c și ale art.91 alin. 6 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
          ÎNTRE: 
 
I.  JUDEȚUL HUNEDOARA prin CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, cu sediul în 
municipiul Deva, Str.1 Decembrie 1918 Nr. 28, judeţul Hunedoara, având codul fiscal 
4374474,  reprezentat prin domnul Mircea Ioan Moloţ - Preşedinte 
și 
II. MUNICIPIUL HUNEDOARA prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA, 
cu sediul în municipiul Hunedoara, B-dul Libertății nr. 17, judeţul Hunedoara, reprezentat prin 
domnul Ovidiu Marius Hada – Primar, 
 
 care convin următoarele: 
 
Cap.1. Obiectul acordului 
Art. 1.1.  Obiectul acordului îl constituie asocierea în vederea realizării în comun a obiectivului 
de investiții: REABILITARE ȘI MODERNIZARE BAZA SPORTIVĂ ”MICHAEL KLEIN”  
HUNEDOARA. 
 



Cap. 2. Durata acordului 
Art. 2.1.  Prezentul acord este valabil până la data finalizării lucrărilor şi intră în vigoare la  
data semnării lui de către ambele părți. 
Art. 2.2.   Durata și condițiile asocierii pot fi modificate, cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
 
Cap. 3.  Obligaţiile părţilor 
 
Art. 3.1. Consiliul Judeţean Hunedoara are  următoarele obligații: 

a) Să aprobe documentația tehnico-economică și să includă obiectivul de investiții  în  
Programul de investiţii al Județului Hunedoara, în vederea finanțării de către 
Consiliul Județean Hunedoara; 

b) Să aprobe credite de angajament în bugetul județului în cadrul Programului de 
investiții, pe anul 2010, la nivelul devizului aprobat; 

c) Să organizeze procedura de achiziție publică pentru proiectarea și execuția lucrării; 
d) Să încheie contractul de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de 

investiții; 
e) Să finanțeze obiectivul de investiții în anul 2010 cu suma de 50.000 lei, restul 

sumelor urmând să fie alocate conform fișei obiectivului, anexă la bugetul județului, 
până la recepția la terminarea lucrărilor; 

f) Să urmărească execuția lucrărilor și să recepționeze obiectivul de investiții; 
g) Să predea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara obiectivul 

după recepționarea acestuia. 
Art. 3.2. Consiliul Local al Municipiului Hunedoara are următoarele obligaţii: 

a) să pună la dispoziţie, în vederea realizării proiectului, cele doua terenuri de sport 
care sunt  în proprietatea Municipiului Hunedoara; 

b) să obţină certificatul de urbanism, avizele şi acordurile necesare obţinerii autorizaţiei 
de construire. 
 

Cap. 4. Dispoziţii finale 
 
Art. 4.1.    După finalizare, obiectivul de investiţie va rămâne în domeniul public al Municipiului 
Hunedoara şi în administrarea consiliului local. 



Art.  4.2.  Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 
Art.  4.3.   Orice modificare a clauzelor se face prin acordul scris al părţilor implicate. 
Art. 4.4. Soluţionarea litigiilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează pe cale amiabilă 
sau, în caz de neînțelegere, la instanțele judecătorești competente. 
 Prezentul Acord de asociere se încheie, azi______________2010, în 2 (două) 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 

JUDEȚUL HUNEDOARA 
prin 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
Reprezentat de 
PREŞEDINTE, 

Mircea Ioan Moloţ 
 
 
 
 
 

MUNICIPIUL HUNEDOARA 
prin 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA 
Reprezentat de 

PRIMAR, 
 

Ovidiu Marius Hada 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTARAREA NR.154/2010 

pentru aprobarea finanţării şi realizării Proiectului “Centrul Europe Direct” al Județului 
Hunedoara, derulat de catre Consiliul Judeţean Hunedoara împreună cu Consiliul Local al 
Oraşului Simeria şi Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltarii Durabile a Judeţului Hunedoara,  

pentru anul 2011 
 

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

specialitate al Serviciului Dezvoltare Regională şi Integrare Europeană, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi raportul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

Văzând adresele Asociaţiei pentru Integrarea  Dezvoltării Durabile Simeria 
nr.271/11.10.2010, nr.274/21.10.2010, şi recomandarea Reprezentanţei Comisiei 
Europene, transmisă prin adresa nr.COMM/B/BC/GO/Ares (2010)633971/28.09.2010  

Ţinând cont de: 
 - art.3 din Acordul de Asociere, anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Hunedoara nr.163/2008 privind  asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara cu 
Consiliul Local  al Oraşului Simeria şi Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile 
Simeria, în vederea finanţării şi realizării în comun a unui proiect de interes public 
modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 75/2009; 
 - Hotărârea nr.88/2010 a Consiliului Local al Oraşului Simeria pentru anul 2011 
pentru susţinerea „Centrului Europe Direct” al Judeţului Hunedoara; 

În baza dispoziţiilor art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publlice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.91 alin 6 lit.a şi lit.c 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. - (1) Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara la realizarea 
proiectului ”Centrul Europe Direct” al Judeţului Hunedoara, pentru anul 2011, cu 
suma de 17000 Euro. 
  (2) Suma prevăzută la alin  (1) al prezentului articol va fi prevăzută în bugetul 
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2011, la capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi 
religie”. 

Art.2 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.163/2008 cu modificările ulterioare, se modifică corespunzător. 

Art.3 Prezenta hotărâre 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 29 octombrie 2010 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.155/2010 
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2010 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1 - Se aprobă utilizarea sumei de 762,50 mii lei din 
disponibilitățile fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
Judeţean Hunedoara, pe anul 2010, pentru acordarea de ajutoare unor 
unităţi administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Hunedoara aflate în 
stare de extremă dificultate, conform anexelor nr.1 - 3, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 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 29 octombrie 2010  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.156/2010 
privind eliberarea din funcția de conducere de director la  

Unitatea de Asistență Medico – Socială Baia de Criș 
 
 

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

Serviciului Corp Control din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, 
precum și raportul comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 
  În baza Raportului de control privind activitatea Unității de Asistență Medico – Socială 
Baia de Criș, întocmit de Serviciul Corp Control și înregistrat la Consiliul Județean Hunedoara 
sub nr.7717/14.10.2010;  

În conformitate cu prevederile art.10 alin.1 din Instrucțiunile Ministerului Sănătății 
nr.507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de 
asistență medico - sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.a și alin.2 lit.e din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor 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. Doamna Vlad Maria se eliberează din funcția de conducere de director la Unitatea 
de Asistență Medico – Socială Baia de Criș. 
 Art.2 Împuternicește Președintele Consiliului Județean Hunedoara pentru a numi, prin 
dispoziție, persoana care va asigura conducerea interimară a Unității de Asistență Medico – 
Socială Baia de Criș, până la ocuparea postului, în condițiile legii. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, 
resurse umane și va fi comunicată doamnei Vlad Maria, prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 

                          

         
PREŞEDINTE,            SECRETAR  AL JUDEŢULUI,  

                   Mircea Ioan Moloț                                     Dana  Dan 

 

Deva, la 29 octombrie 2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.157/2010 
privind aprobarea suplimentării plăţii unei 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;  
  Ţinând cont de Hotărârea nr.4/04.06.2010 a Uniunii Naţionale a 
Consiliilor Judeţene din România privind majorarea cotizaţiei anuale a 
membrilor UNCJR; 
  În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 17/2010 
privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2010; 
  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 suplimentarea plăţii cotizaţiei pentru Uniunea 
Naţională a Consiliilor Judeţene din România, la care Consiliul Judeţean 
Hunedoara deţine calitatea de membru, cu suma de 6.682,00 lei. 
  Art.2 Sumele necesare acestei acţiuni se regăsesc în bugetului 
Consiliului Judeţean Hunedoara, Capitol 51.02 Autorităţi publice şi acţiuni 
externe, Subcapitol 51.02.01 Autorităţi executive şi legislative, Paragraf 
51.02.01.03 Autorităţi executive. Titlu 20 Bunuri şi servicii, Articol 20.30 Alte 
cheltuieli, Alineat 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii. 
  Art.3  Prezenta se duce la îndeplinire de Direcţia Programe, 
Prognoze, Buget, Finanţe a Consiliului Judeţean 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 29 octombrie 2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.158/2010 
privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu  Asociația 

Clubul Sportiv Dava Deva  în vederea finanțării și realizării în comun  
a unei acțiuni de interes public județean 

 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
 Văzând adresa Asociației Club Sportiv Dava Deva, înregistrată cu nr. 8033/2010 la 
Consiliul Județean Hunedoara; 
 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.17/2010 privind 
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2010; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Asociația Club Sportiv 
Dava Deva, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunii  ”Meciul Internațional de Futsal 
România - Macedonia”,  în perioada 9-10 noiembrie 2010. 
 Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul propriu al judeţului Hunedoara 
pe anul 2010, Capitolul 67.02: cultură, recreere, religie, subcapitolul: sport,  Art. 2019: contribuții 
ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în 
baza unor convenții sau contracte de asociere, destinată realizării în bune condiţii a proiectului 
menţionat la art.1 din prezenta. 
 Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea proiectului 
menţionat la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta. 
 Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile 
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.6 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
 
 
                   
                PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                  Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 29 octombrie 2010 



ROMÂNIA                                                                          JUDEȚUL HUNEDOARA  
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                          ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                        DAVA     DEVA                  
 NR . ________/__________                                                   NR . ________ /__________                     
 
                                                                               

 
ACORD DE ASOCIERE 

 
 Între: 
 

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

şi 
2. Asociația Club Sportiv Dava Deva, cu sediul în municipiul Deva, Bdul. Decebal, bl.B, 

ap. 39, judeţul Hunedoara, având cont bancar nr. RO41RNCB0160027071550001 
deschis la BCR  sucursala Deva  și cod de înregistrare fiscală 17875035, reprezentată 
prin domnul Suclea Viorel – președinte.                                 

 
 Părțile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul asocierii 
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la dezvoltarea activității 

sportive de performanță, la promovarea imaginii județului Hunedoara. 
 

Art.2 Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării în comun a acțiunii  
”Meciul Internațional de Futsal România - Macedonia”  în perioada 9-10 noiembrie 2010. 

  
Art.3 Durata acordului 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este 
valabil până la încheierea acțiunii comune. 

 
 Art.4 Obligaţiile părţilor: 
 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia de a contribui la realizarea proiectului 
cu suma de  5.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al județului pe anul 
2010, Capitolul 67.02 art. 2019, în condiţiile legii, și care reprezintă  achitarea   
cheltuielilor cu masa și cazarea.  

    2. Asociația Club Sportiv Dava Deva: 

    a) are obligația  de a organiza și desfășura în bune  condiții acțiunea ”Meciul Internațional 
de Futsal  România - Macedonia” ;  

    b) se  obligă să întocmească exact și corect și să prezinte la termen toate documentele 
justificative în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului; 

  d) să respecte destinația sumelor alocate; 

e) să promoveze imaginea Județului Hunedoara și a Consiliului Județean Hunedoara. 

 Art.5 Modificarea 



  Părțile au dreptul, pe durata acordului, de a conveni modificarea clauzelor 
acestuia, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează 
interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului. 

 

 Art.6 Dispoziţii finale 
 

 Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine neexecutorie, va fi 

înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi nescrisă, iar aceasta nu va afecta 
sau împiedica îndeplinirea sau executarea celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care 
vor continua să rămână în vigoare 

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

 
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 4 exemplare 

originale, dintre care 3 (trei) exemplare pentru unitatea finanțatoare și un exemplar pentru 
beneficiar. 

 
 
 
   CONSILIUL JUDEŢEAN                                                  ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV  
           HUNEDOARA                                                                      DAVA DEVA        
 
 
            PREŞEDINTE,                                                                   PREȘEDINTE, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                                  Viorel Suclea 

 
 

 
      DIRECTOR EXECUTIV,                                                  RESPONSABIL FINANCIAR, 
            Daniela Sălaşan                                                            Marcel Sebastian Hanciu 
 
 
 
           VIZAT CONTROL  
     FINANCIAR - PREVENTIV, 
            Gabriela Bîndea                                                             
 
 
 
COMPARTIMENT CULTE, SPORT,  
   TURISM, ACTIVITATI CULTURALE 
               
 
 
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,                                                                       
             Mariana Bârsoan 



            
               R O M Â N I A       
               JUDEŢUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
                     
 
 

HOTĂRÂREA NR.159/2010 
privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi Reabilitarea infrastructurii de apă 

şi apă uzată din Valea Jiului, judeţul Hunedoara” 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de  hotarâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum si raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara;  
 Luând în considerare  Ghidul solicitantului Axa Prioritară 1 POS Mediu „Extinderea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”; 

Având în vedere avizul favorabil nr.2128/2010 al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Apa Valea Jiului” pentru Planul Financiar din Analiza Economica a costurilor eligibile aferente 
Proiectului Major de Investitii „Extinderea şi Reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din 
Valea Jiului, judeţul Hunedoara”; 
 În conformitate cu prevederile art. 44 alin.1 coroborat cu art.53 din Legea 
nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale  
Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi canalizare; 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(5) lit.”a” pct 9 şi pct.13 şi ale art 97 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 Art.1. Se aprobă cofinanţarea proiectului „Extinderea şi Reabilitarea infrastructurii de apă şi 
apă uzată din Valea Jiului, judeţul Hunedoara”, în sumă de 497.224 euro, conform anexei  la 
prezenta hotărâre. 
 
 Art.2. Suma prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre se va include în bugetul propriu al 
Judeţului Hunedoara pe anii 2010 - 2013, în situaţia în care proiectul va fi selectat. 
 

Art.3. Prezenta 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 29 noiembrie 2010 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA           
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.160/2010  
privind  aprobarea  modificării actului constitutiv al S.C. ”APA SERV VALEA JIULUI” S.A. PETROȘANI 

 
 
 

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

administrație publică locală şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 
Analizând adresa nr.29139/25.10.2010 a Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „APA SERV 

VALEA JIULUI” S.A.Petroșani, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.8062/ 28.10.2010. 
Potrivit prevederilor art.8 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 
În baza prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. d), precum şi ale art. 92 din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 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.(1). – Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale „APA SERV VALEA JIULUI” S.A. 
Petroșani, potrivit Actului Adiţional nr.7/2010 prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta. 

(2). – Actul Constitutiv actualizat al S.C.” APA SERV VALEA JIULUI” S.A. Petroșani cu modificările introduse 
de Actul Adițional nr.7/2010, aprobat potrivit alin.(1), este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta. 

 
Art.2 - (1).– Se mandatează  reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a 

Acționarilor S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A.Petroșani să voteze și să aprobe în numele Județului Hunedoara 
modificarea Actului Constitutiv, potrivit dispozițiilor art.1 din prezenta hotărâre. 

(2).– Împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze  Actul Adiţional nr.7/2010 la 
Actul Constitutiv al S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” S.A.Petroșani  și Actul Constitutiv, conform prevederilor art. 1 
din prezenta hotărâre. 

 (3). – Se împuternicește  domnul Cristian Andrei Ionică - directorul general al S.C. „APA SERV VALEA 
JIULUI” S.A.Petroșani  să efectueze demersurile necesare pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.  

 
Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de compartimentele de specialitate ale consiliului judeţean, de 

reprezentanţii Consiliului Judeţean Hunedoara în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. „APA SERV VALEA JIULUI” 
S.A. Petroșani și de conducerea acestei societăți comerciale şi va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului 
Administratie 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  29 octombrie 2010  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.161/2010 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.82/2008 privind 
alegerea Comisiei de validare 

 
 

 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
  Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al  Direcției administrație publică locală din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Hunedoara, precum și raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului județean; 
  Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr.131/2010 privind constatarea încetării de drept a unor mandate de 
consilieri județeni; 
  In baza dispozițiilor art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.137/2008; 
  In temeiul prevederilor art.892 alin.2 și ale 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.unic  Comisia de validare a mandatelor consilierilor județeni, 
constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.82/2008 se completează cu  
domnul Gorcea Liviu Mihaiu. 
 
          
  PREȘEDINTE,              SECRETAR AL JUDEȚULUI, 
        Mircea Ioan Moloț        Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 noiembrie 2010 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.162/2010  
privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate   

al Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 

CONSILIUL  JUDEȚEAN  HUNEDOARA: 
 Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara, precum și raportul 
comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 
 Conform prevederilor art.61 alin.1 lit.a, art.64 alin.2 şi art.65 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art.107 alin.2 lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

  
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
 Art.1 Aprobă Statul de funcții al aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean 
Hunedoara, conform  anexei, care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.2 Cu data prezentei, anexa nr.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.135/2010 se abrogă. 
 Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare și resurse 
umane și va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații 
publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
 
                   
           PREȘEDINTE,                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
       Mircea Ioan Moloț                                                               Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 26 noiembrie 2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.163/2010 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare  

în cadrul bugetului propriu al judeţului Hunedoara, pe anul 2010 
 

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

Văzând adresa nr.306/2010 a Unității de Asistență Medico-Socială Baia de 
Criș, nr.476/2010 a Școlii Speciale Păclișa și nr.28552/2010 a Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.19, art. 41 și ale art.49 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 - Se aprobă rectificarea cu suma de -30,00 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara, pe anul 
2010, conform anexelor nr.1 - 19 la prezenta hotărâre. 

Art.2 – Se aprobă rectificarea programului de investiții publice al Consiliului 
Județean Hunedoara, anexă la bugetul propriu al județului Hunedoara, conform 
anexelor nr. 20 - 28 la prezenta hotărâre.  
 Art.3 – Anexele nr. 1 – 28 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4 - 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 26 noiembrie 2010 
 

 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.164/2010 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul  

bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, ale unor instituții publice  
din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara  

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresele nr.306/2010 a Unității de Asistență Medico-Socială Baia 
de Criș, nr.476/2010 a Școlii Speciale Păclișa, nr.450/2010 a Teatrului Județean 
Hunedoara, nr.28552/2010 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara și nr.1871/2010 a Bibliotecii Județene “Ovid 
Densușianu” Hunedoara - Deva; 

În conformitate cu prevederile art.5, art.19 și art.49 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1 - Se aprobă rectificarea cu suma de -100,00 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al 
Unității de Asistență Medico – Socială Baia de Criș, conform anexelor nr.1 - 5 la 
prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Şcolii Speciale Păclişa, conform anexei nr.6 
la prezenta hotărâre. 
 Art.3 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Teatrului Județean Hunedoara, conform 
anexei nr.7 la prezenta hotărâre. 
 Art.4 - Se aprobă rectificarea cu suma de -900,00 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Hunedoara, 
conform anexelor nr.8 și 9 la prezenta hotărâre.  
 Art.5 – Se aprobă rectificarea cu suma de +8,90 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul activității finanțate integral din venituri proprii a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Hunedoara, 
conform anexelor nr.10 – 13 la prezenta hotărâre. 



 Art.6 – Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Bibliotecii Județene “Ovid Densușianu” 
Hunedoara – Deva, conform anexei nr.14 la prezenta hotărâre. 
 Art.7 - Anexele nr.1 - 14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.8 - Prezenta hotărâre 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 26 noiembrie 2010 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL   HUNEDOARA 
CONSILIUL   JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.165/2010 
pentru  darea în administrare  Episcopiei Devei şi Hunedoarei 

a unui teren aparţinând domeniului public al Judeţului Hunedoara 
în vederea construirii unei biserici ortodoxe în Cartierul Dacia din Municipiul Deva  

 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Avînd în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Direcţiei Administraţie Publică Locală  şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

 Având în vedere solicitarea Episcopiei Devei şi Hunedoarei nr. 1905/2010;  
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (4) lit. a şi art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza prevederilor art. 12 alin. (1) şi alin. (2)  din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, 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 darea în administrare Episcopiei Devei şi Hunedoarei a terenului în 
suprafaţă de 675 mp aparţinând domeniului public al Judeţului Hunedoara, situat în incinta imobilului 
« fosta creşă Dacia » din Municipiul Deva, Cartier Dacia, Strada Aleea Romanilor, nr. 7, Strada 1 
Decembrie 1918, nr. 58, Judeţul Hunedoara, potrivit planului de amplasament şi delimitare a 
imobilului, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

(2).- Darea în administrare se face în vederea construirii unei biserici ortodoxe în Cartierul 
Dacia din Municipiul Deva. 

(3).- Suprafaţa de teren de 675 mp, precizată la alin. (1) se dezmembrează din totalul 
suprafeţei de  3.006 mp aferentă  imobilului « fosta creşă Dacia »,  înscris în Cartea Funciară  3187N 
-Deva, nr cadastral 6092, nr. topo 3391/x/c/1,  aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara. 

Art. 2.- Cu data prezentei, încetează dreptul de administrare al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara  asupra terenului precizat la art. 1, iar contractul de 
administrare nr.3397/23.04.2008-6675/21.04.2008, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat 
între Consiliul Judeţean Hunedoara şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara, se modifică în mod corespunzător. 
  Art. 3.– Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică 
Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
                    
         PREŞEDINTE,             SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
                Mircea Ioan Moloţ                                       Dana   Dan 
 
 
 
Deva,   la 26 noiembrie 2010  

 
  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.166/2010 
privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu  Clubul Sportiv Inter 

Petrila  în vederea finanțării și realizării în comun a unei acțiuni de interes public județean 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
 Văzând adresa Clubului Sportiv Inter Petrila, înregistrată cu nr. 8826/2010 la Consiliul 
Județean Hunedoara; 
 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.17/2010 privind 
aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2010; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Clubul Sportiv Inter 
Petrila, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunii  ”Finala Campionatului Național de 
Popice”,  în luna decembrie 2010. 
 Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul propriu al judeţului 
Hunedoara pe anul 2010, Capitolul 67.02: cultură, recreere, religie, Subcapitolul: sport,  Art. 
2019: contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes 
public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere, destinată realizării în bune condiţii 
a proiectului menţionat la art.1 din prezenta. 
 Art.3 Se aprobă conţinutul cadru al Acordului de asociere pentru realizarea proiectului 
menţionat la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.4 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere invocat la art.3 din prezenta. 
 Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile 
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.6 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
 
 
                    
                PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                  Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 noiembrie 2010 
                                                               



ROMÂNIA                                                                          JUDEȚUL HUNEDOARA  
 JUDEŢUL HUNEDOARA                                                          CLUBUL SPORTIV INTER 
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                        PETRILA                  
 NR . ________/__________                                                   NR . ________ /__________                     

 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 
 Între: 
 

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

şi 
2. Club Sportiv Inter Petrila, cu sediul în municipiul Petrila, Str. Voievodului, nr. 2, judeţul 

Hunedoara, având cont bancar nr. RO07RNCB0165020181180001 deschis la BCR  
sucursala Petrila  și cod de înregistrare fiscală 12228542, reprezentată prin domnul 
Nițescu Florin – președinte.                                 

 
 Părțile convin următoarele: 
 

 Art.1 Scopul asocierii 
Cele două părţi convin ca prin asociere, să contribuie la dezvoltarea activității 

sportive de performanță, la sprijinirea cluburilor sportive hunedorene cu activitate 
divizionară. 

 
Art.2 Obiectul acordului 

Obiectul acordului îl reprezintă asocierea în vederea finanţării în comun a acțiunii  
”Finala Campionatului Național de Popice”,  în luna decembrie 2010. 

  
Art.3 Durata acordului 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţile implicate şi este 
valabil până la încheierea acțiunii comune. 

 
 Art.4 Obligaţiile părţilor: 
 

1. Consiliul Judeţean Hunedoara: are obligaţia de a contribui la realizarea proiectului 
cu suma de  20.000 lei, sumă ce va fi alocată din bugetul propriu al județului pe anul 
2010, Capitolul 67.02 art. 2019, în condiţiile legii, și care reprezintă  achitarea   
cheltuielilor cu masa și cazarea.  

    2. Asociația Club Sportiv Inter Petrila: 

    a) are obligația  de a organiza și desfășura în bune  condiții acțiunea ”Finala 
Campionatului Național de Popice”;  

    b) se  obligă să întocmească exact și corect și să prezinte la termen toate documentele 
justificative în vederea decontării sumei ce va fi alocată potrivit prezentului; 

  d) să respecte destinația sumelor alocate; 

e) să promoveze imaginea Județului Hunedoara și a Consiliului Județean Hunedoara. 



 Art.5 Modificarea 

  Părțile au dreptul, pe durata acordului, de a conveni modificarea clauzelor 
acestuia, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează 
interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului. 

 
 Art.6 Dispoziţii finale 
 

 Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord. 
Dacă una dintre clauzele prezentei asocieri este sau devine neexecutorie, va fi 

înlăturată din prezenta asociere, fiind considerată ca şi nescrisă, iar aceasta nu va afecta 
sau împiedica îndeplinirea sau executarea celorlalte prevederi cuprinse în prezentul, care 
vor continua să rămână în vigoare 

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

 
Încheiat la Consiliul Judeţean Hunedoara, azi, __________, în 4 exemplare 

originale, dintre care 3 (trei) exemplare pentru unitatea finanțatoare și un exemplar pentru 
beneficiar. 

 
 
 
   CONSILIUL JUDEŢEAN                                                   CLUB SPORTIV INTER 
           HUNEDOARA                                                                      PETRILA        
 
 
            PREŞEDINTE,                                                                   PREȘEDINTE, 
          Mircea Ioan Moloţ                                                                 Nițescu Florin 

 
 

 
      DIRECTOR EXECUTIV,                                                  RESPONSABIL FINANCIAR, 
            Daniela Sălaşan                                                                 Alina Moldovan 
 
 
 
           VIZAT CONTROL  
     FINANCIAR - PREVENTIV, 
            Gabriela Bîndea                                                             
 
 
 
COMPARTIMENT CULTE, SPORT,  
   TURISM, ACTIVITATI CULTURALE 
              Alexandra Sava 
 
 
VIZAT CONSILIER - JURIDIC,                                                                       
             Mariana Bârsoan 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA NR.167/2010 
privind aprobarea  rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe 

anul 2010 ale spitalelor publice de interes județean 
 

 
  CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al  Direcției programe, prognoze, buget, finanțe, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
  Văzând: 

- Hotărârea nr.3/2010 a Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență 
Deva; 

- Hotărârea nr.14/2010 a Consiliului de Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu; 

- Hotărârea nr.5/2010 a Consiliului de Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Brad; 

      Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public; 
    În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

   În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art. 1. Se aprobă  rectificarea și virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2010 al  Spitalului Județean de Urgență Deva,  prevăzut în anexa nr.1,  care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă rectificarea și virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2010 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu,  prevăzut în anexa nr.2,  care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Se aprobă rectificarea  și virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2010 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad,  prevăzut în anexa nr.3,  care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4.  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unitățile sanitare publice nominalizate la art.1, 
art.2 și art.3 și 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 26 noiembrie 2010             



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.168/2010 
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2010 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1 - Se aprobă utilizarea sumei de 651,00 mii lei din 
disponibilitățile fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
Judeţean Hunedoara, pe anul 2010, pentru acordarea de ajutoare unor 
unităţi administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Hunedoara aflate în 
stare de extremă dificultate, conform anexelor nr.1 - 3, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 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,        SECRETARUL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 noiembrie 2010  



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.169/2010 
privind evaluarea finală a managementului  pentru unele instituțiile publice de cultură din  

subordinea Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de specialitate, precum și raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Hunedoara;  
 Văzând adresele nr.2083/2010 a Teatrului de Stat Oradea, nr.732/2010 a Teatrului de Nord 
Satu Mare, nr. 2009/2010 a Teatrului Național Tîrgu Mureș, nr.839/2010 a Teatrului Municipal Bacovia 
Bacău, nr.1485/2010 a Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național Hunedoara, 
nr.538/2010 a Casei de Cultură Drăgan Muntean Deva, nr.709/2010 a Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Sibiu; 

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.2 și art.38 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.189/2008, privind  managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului 
pentru Teatrul Dramatic ,,I.D.Sîrbu” Petroșani, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta . 
 Art.2 – Numește pe doamna Sălășan Daniela, ca reprezentant al Consiliului Județean 
Hunedoara în comisia de evaluare finală  a managementului și pe doamna Conț Amelia, ca 
reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în comisia de soluționare a contestațiilor privind 
evaluarea finală a managementului pentru Teatrul Dramatic ,,I.D.Sîrbu” Petroșani . 



Art.3 – Componența comisiei de evaluare finală și soluționare a contestațiilor pentru evaluarea 
managementului la Teatrul Dramatic ,,I.D.Sîrbu” Petroșani, este prevăzută în anexa nr.2, care face 
parte integrantă din prezenta . 

Art.4 – Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului 
pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, conform 
anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta . 
 Art.5 – Numește pe doamna Dan Dana,  ca reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în 
comisia de evaluare finală  a managementului și pe domnul Martin Horia Dorin, ca reprezentant al 
Consiliului Județean Hunedoara în comisia de soluționare a contestațiilor privind evaluarea finală a 
managementului pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara. 

Art.6 – Componența comisiei de evaluare finală și soluționare a contestațiilor pentru evaluarea 
managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara, este prevăzută în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta . 
 Art.7 -  Se împuternicește președintele Consiliului Județean Hunedoara pentru a desemna 
reprezentanții secretariatului comisiilor de evaluare finală și de soluționare a contestațiilor pentru 
evaluarea managementului la instituțiile publice de cultură, indicate în prezenta.  

Art.8 – 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 26 noiembrie 2010 
                      
 



ROMÂNIA        
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
  

HOTARAREA NR.170/2010 
privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând adresa nr.28551/2010 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara şi ţinând cont de Hotărârea nr. 10/2010 a Colegiului Director al Direcţiei; 
 Ţinând cont de Avizul consultativ nr. E1401/09.11.2010 al  Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, respectiv Avizul nr. 508320/08.11.2010 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici; 
 In baza prevederilor Legii nr.272/2002 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului României 
nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulmentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 
generale de asistenţă socială  şi protecţia copilului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile 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;  

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 organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte din 
prezenta, începând cu data de 01.01.2011.  

Art.2. Cu data de 01.01.2011, Hotărârea nr. 28/2010 a Consiliului Judeţean Hunedoara 
se abrogă. 

Art.3. Prezenta se comunică 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 26 noiembrie 2010 
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTARÂREA NR.171/2010 
privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara și 

a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului 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; 
 Văzând adresa nr.8740/2010 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara și ținând cont de nominalizarea făcută de Direcția de Sănătate Publică a Județului 
Hunedoara, transmisă prin adresa nr.9553/2010;  
 În baza: 
       - prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 din Ordonanţa Guvernului 
României nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap, aprobată prin Legea nr.239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale art.8 alin.(1) şi (2) din Hotărârea Guvernului României  nr.430/2008 pentru aprobarea 
Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap; 
  - art.104 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și ale art.4, art.5 alin.2 lit.d și art.8 din Hotărârea 
Guvernului României nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei 
pentru protecţia copilului; 
 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 dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Se modifică  componenţa nominală a Comisiei pentru protecţia copilului Hunedoara, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.28/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul că  reprezentantul ONG-urilor,  doamna  Răducanu Liliana se înlocuieşte cu 
doamna Hada Alina. 
 
 



 Art. 2 Se modifică componenţa nominală a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap a județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.29/2006, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că domnul doctor Crișan Ioan Doinel 
se înlocuieşte cu doamna doctor Opre Manuela, în calitate de membru al comisiei. 
 Art. 3. Prezenta se comunică prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara la: 

- Instituția Prefectului - Județul Hunedoara; 
- Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 
- Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara; 
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  
- Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului 

Hunedoara; 
- Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului Hunedoara; 
- Persoanelor nominalizate la art.1 și art.2 din prezenta. 

 
 
 
            
 PREŞEDINTE   SECRETAR AL JUDEŢULUI 
         Mircea Ioan Moloţ Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 26 noiembrie 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
 
   In subordinea Consiliului Județean Hunedoara sunt înființate și funcționează:  
   Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului Hunedoara, în 
conformitate cu prevederile art.13 din Ordonanţa Guvernului României  nr.14/2003 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată prin Legea 
nr.293/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara 
nr.29/2010, cu activitate decizională în materia încadrării persoanelor cu grad de handicap, 
coordonată din punct de vedere metodologic de Comisia superioară de evaluare a persoanelor cu 
handicap pentru adulţi din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap și 
             Comisia pentru protectia copilului a județului Hunedoara,  în baza dispoziţiilor art.104 alin.1 
din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Hunedoara nr.28/2006, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului 
judeţean,  cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.  
 Prin adresa nr.27885/2010, directorul general al Direcției de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara de a informat Consiliul Județean Hunedoara  că domnul doctor Crișan Ioan 
Doinel, membru al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a judeţului Hunedoara 
având calitatea de medic specialist, propus de direcția județeană de sănătate publică,  nu a mai 
participat la ședințele comisiei, solicitând înlocuirea acestuia cu o altă persoană desemnată de către 
direcția județeană de sănătate publică; prin adresa nr.8475/2010, Consiliul Județean Hunedoara a 
solicitat Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara să nominalizeze o nouă persoană care 
să facă parte din comisie, propunere care a fost transmisă prin adresa nr.9553/2010 a acestei 
instituții. In conformitate cu prevederile art.13 din Ordonanţa Guvernului României nr.14/2003 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată 
prin Legea nr.293/2003, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale art. art.8 
alin.(1) şi (2) din Hotărârea Guvernului României nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, modificarea 
componenței nominale a comisiei de evaluare se va face prin hotărâre a consiliului județean. De 
aceea, se impune modificarea componenței nominale a comisiei de evaluare prin hotărâre a 
consiliului județean. 
 Prin adresa nr.8740/2010, directorul general al Direcției de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara solicită modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului prin 
înlocuirea doamnei Răducanu Liliana – membru în comisie în calitate de reprezentant al 
organismelor private acreditate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi 



promovării drepturilor copilului - cu doamna Hada Alina, reprezentanta Asociației Misionar Umanitară 
”Maranatha” Hunedoara pentru implicarea tuturor asociațiilor/fundațiilor care au ca obiect de 
activitate furnizarea de servicii în domeniul protecției copilului și care colaborează cu aceasta. Potrivit 
prevederilor art.4, art.5 alin.2 lit.d și art.8 din Hotărârea Guvernului României nr.1437/2004 privind 
organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, înfiinţarea şi 
componenţa comisiei se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea secretarului 
judeţului, iar modificarea componenței acesteia se face în aceleași condiții ca și înființarea sa. Astfel, 
se impune modificarea componenței acestei comisii prin hotărâre a consiliului județean. 
    Faţă de cele prezentate mai sus, având în vedere dispozițiile art.91 alin. 5 lit. a pct. 2 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre privind modificarea  componenței nominale a 
Comisiei pentru protecția copilului Hunedoara și a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap a județului Hunedoara  și supunerea acestuia spre dezbaterea și aprobarea Consiliului 
Județean Hunedoara. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ovidiu Tarnu 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 
 
 Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului Hunedoara s-a înființat și 
funcționează în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara, în conformitate cu prevederile art.13 din 
Ordonanţa Guvernului României  nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată prin Legea nr.293/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. Comisia astfel organizată are activitate decizională în materia încadrării 
persoanelor cu grad de handicap, iar din punct de vedere metodologic este coordonată de Comisia 
superioară de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi din cadrul Autorității Naționale pentru 
Persoanele cu Handicap. 
  Prin adresa nr.27885/2010, directorul general al Direcției de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Hunedoara a informat Consiliul Județean Hunedoara  că domnul doctor Crișan Ioan Doinel, 
membru al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a judeţului Hunedoara având 
calitatea de medic specialist, propus de direcția județeană de sănătate publică,  nu a mai participat la 
ședințele comisiei, solicitând înlocuirea acestuia cu o altă persoană desemnată de către direcția 
județeană de sănătate publică. În sensul celor prezentate anterior, prin adresa nr.8475/2010, 
Consiliul Județean Hunedoara a solicitat Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara să 
nominalizeze o nouă persoană care să facă parte din comisie, propunere care a fost transmisă prin 
adresa nr.9553/2010 a acestei instituții. In conformitate cu prevederile art.13 din Ordonanţa 
Guvernului României nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap, aprobată prin Legea nr.293/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare coroborate cu cele ale art. art.8 alin.(1) şi (2) din Hotărârea Guvernului României 
nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare 
a persoanelor adulte cu handicap, modificarea componenței nominale a comisiei de evaluare se va 
face prin hotărâre a consiliului județean. 
 In baza dispoziţiilor art.104 alin.1 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.28/2006, în subordinea 
consiliului judeţean, funcţionează Comisia pentru protectia copilului, fără personalitate juridica, având 
următoarele atribuţii principale: 
    a) stabilirea încadrării în grad de handicap şi orientarea şcolară a copilului; 
    b) pronunţarea, în condiţiile legii, cu privire la propunerile referitoare la stabilirea unei măsuri de 
protecţie specială a copilului; 
    c) soluţionarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal; 
    d) alte atribuţii prevăzute de lege. 



 Potrivit prevederilor art.4, art.5 alin.2 lit.d și art.8 din Hotărârea Guvernului României 
nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, 
înfiinţarea şi componenţa comisiei se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea 
secretarului judeţului, iar modificarea componenței acesteia se face în aceleași condiții ca și 
înființarea sa. In componența acestei comisii se regăsește și un reprezentant al organismelor private 
acreditate, propus de secretarul judetului. Pentru implicarea tuturor asociațiilor/fundații care au ca 
obiect furnizarea de servicii în domeniul protecției copilului în activitatea acestei comisii, directorul 
general al Direcției de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara solicită înlocuirea actualului 
membru al comisiei cu doamna Hada Alina, reprezentanta Asociației Misionar Umanitară 
”Maranatha” Hunedoara, impunându-se astfel modificarea componenței comisiei prin hotărâre a 
consiliului județean. 
 Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre alăturat, astfel cum a fost el redactat. 
 

PREŞEDINTE, 
Mircea Ioan Moloţ 

 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.172/2010    
privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective  

de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean;  
 Potrivit prevederilor art.140 alin. (1)  din  Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art.1 pct.a  din  Ordinul  nr.1.218/2010 al  Ministrului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, privind măsuri pentru eficientizarea utilizării 
fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investiţii din 
programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; 
 În conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului 
României nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1)  lit.b şi ale alin.(3)  lit.f, precum şi ale  
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale        
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru unele obiective de 
investiții  ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor nr.1-4, care fac 
parte integrantă din prezenta. 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic 
și proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 

                                                                                                 
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan            
 
 
 
Deva, la 26 noiembrie 2010 
 



         R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.173/2010 
privind aprobarea Planului operativ de acţiune  

pe timpul iernii 2010- 2011 pentru drumurile judeţene 
 
 
 

 

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 Hunedoata; 

Ţinând cont de ,,Instrucţia privind protecţia drumurilor publice pe timp 
de iarnă, combaterea lunecuşului şi înzăpezirii” – indicativ AND nr.525-2000 
aprobată prin Ordinul Directorului General al Administraţiei Naţionale a 
Drumurilor nr.45/2000; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.91 lit.d şi alin.5 lit.a pct.12 precum şi ale art.97 
din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se aprobă Planul operativ de acţiune pe timpul iernii 2010– 
2011, pentru drumurile judeţene, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
 
 
 
            
    PREŞEDINTE,                                SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
 Mircea Ioan Moloţ                                          Dana Dan 
 
 
 

Deva, la 26 noiembrie 2010 

           



    ROMÂNIA 
JUDEŢUL   HUNEDOARA 
CONSILIUL   JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.174/2010 
pentru  aprobarea  Protocolului de predare-preluare a unui teren din domeniul privat  al Comunei 

Sarmizegetusa  şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa,  
 în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Avînd în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcţiei 
Administraţie Publică Locală  şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

 Analizând Protocolul de predare-preluare a imobilului "teren în suprafaţă de 750 mp pentru acces în 
situl arheologic Sarmizegetusa Ulpia Traiana” înregistrat la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara sub 
nr. 8706/18.11.2010; 

Având în vedere Hotărârea nr. 26/2010 a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa privind 
aprobarea transmiterii unui teren din domeniul privat al Comunei Sarmizegetusa şi din administrarea 
Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 47/2010 pentru solicitarea transmiterii 
unui teren din domeniul privat al Comunei Sarmizegetusa şi din administrarea Consiliului Local al Comunei 
Sarmizegetusa în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara; 

În baza prevederilor art. 9  şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, 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 de predare-preluare a imobilului "teren în suprafaţă de 750  mp pentru 
acces în situl arheologic Sarmizegetusa Ulpia Traiana" din domeniul privat al Comunei Sarmizegetusa şi din 
administrarea Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta. 
 (2)- Aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Hunedoara 
însuşit prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 94/1999, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu imobilul  "teren în suprafaţă de 750 mp pentru acces în situl arheologic Sarmizegetusa Ulpia Traiana",  
având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 Art. 2.– Se aprobă darea în administrare a imobilului indicat la art. 1 din prezenta, Muzeului Civilizaţiei 
Dacice şi Romane Hunedoara-Deva", în vederea construirii şi amenajării construcţiei  “poartă monumentală de 
intrare în situl arheologic”, potrivit Studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea nr. 169/2008 a Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 Art. 3.– Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală, 
Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
                    
         PREŞEDINTE,             SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
                Mircea Ioan Moloţ                                       Dana   Dan 
 
 
Deva,   la 26 noiembrie 2010  

 
 



 
 
 
 

Anexa   nr. 1 
la  

Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Hunedoara  
nr. 174/ 2010 

 
 
 
 

PROTOCOL  DE  PREDARE – PRELUARE 
A IMOBILULUI   

"TEREN  IN  SUPRAFATA  TOTALA  DE  750  MP   
PENTRU ACCES  IN  SITUL ARHEOLOGIC SARMIZEGETUSA  ULPIA TRAIANA"1 

 
 

                                                           
1 Poate fi consultat la dosarul sedinței 



Anexa  nr. 2 
      la  Hotărârea nr. 174/ 2010 
a Consiliului Judetean Hunedoarra 

 
 
 

DATELE   DE   IDENTIFICARE 
ale  imobilului care completează inventarul domeniului public al  Judeţului Hunedoara  

 
 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii 
sau dupa caz, 

al dării în 
folosinţă 

Valoarea 
de 

inventar 
- in lei - 

Situaţia juridică actuală 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 1.6.4. Teren  în suprafaţă 

de 750  mp pentru 
acces în situl 
arheologic  
Sarmizegetusa 
Ulpia Traiana 

Teren în suprafaţă totală de 750 mp situat în 
intravilanul Comunei Sarmizegetusa, la intrarea din 
Drumul Naţional DN 68 în situl arheologic Sarmizegetusa 
Ulpia Traiana, necesar construirii şi amenajării unei 
clădiri “poartă monumentală de intrare” în situl 
arheologic, alcătuit din următoarele parcele: 
a) Parcela acces  în suprafaţă de 159 mp  înscrisă în 

CF nr. 60138–Sarmizegetusa, nr.cadastral 60138 ; 
b) Parcela in sit arheologic în suprafaţă de 366 mp 

înscrisă în CF nr.60137–Sarmizegetusa,nr.cadastral 
60137 ; 

c) Parcela in sit arheologic în suprafaţă de 225 mp 
înscrisă în CF nr. 60314–Sarmizegetusa, nr.cadastral 
60314 ; 

2010 0 Domeniul public al 
Judeţului Hunedoara; 

preluat potrivit  Hotărârii nr. 
26/2010 a Consiliului Local 
al Comunei Sarmizegetusa 
şi Protocolului de predare-

preluare  nr. 
8706/18.11.2010 

 



 



    ROMÂNIA 
JUDEŢUL   HUNEDOARA 
CONSILIUL   JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.175/2010 
pentru  darea în administrare Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara 

a unui teren din domeniul public al Judeţului Hunedoara 
 

 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Avînd în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Direcţiei Administraţie Publică Locală  şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

 Având în vedere solicitarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara nr. 
9267/15.11.2010; 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (4) lit. a şi art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) şi alin. (2)  din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, 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 darea în administrare Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara 
a terenului în suprafaţă de 200 mp aparţinând domeniului public al Judeţului Hunedoara, situat în 
Municipiul Deva, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 58, Judeţul Hunedoara, potrivit planului de situaţie 
prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

(2).- Darea în administrare se face în vederea construirii unei extinderi a clădirii "sediul DSP 
Hunedoara", situată  în Municipiul Deva, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 58, Judeţul Hunedoara.  

(3).- Suprafaţa de teren de 200 mp, precizată la alin. (1) se dezmembrează din totalul 
suprafeţei de 23.646 mp aferentă  imobilului « Spital Judeţean Deva »  înscris în Cartea Funciară  
61397 -Deva, nr cadastral 5877,  aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva. 

Art.2.(1)- Cu data prezentei, încetează dreptul de administrare a Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Deva asupra terenului precizat la art. 1, iar contractul de administrare a imobilelor formate din 
terenuri şi clădiri în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul judeţean de urgenţă Deva 
nr.3518/07.08.2003-8464/06.08.2003, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat între Consiliul 
Judeţean Hunedoara şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, se modifică în mod corespunzător. 

(2).- În termen de 30 de zile de la prezenta, actualul deţinător Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva va preda terenul precizat la art.1  noului administrator D.S.P. Hunedoara. 
  Art. 3.– Prezenta se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică 
Locală, Relaţii Publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
                    
         PREŞEDINTE,             SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 
                Mircea Ioan Moloţ                                       Dana   Dan 
 
 
Deva,   la  26 noiembrie 2010  
  



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.176/2010 
privind  aprobarea alocării unei sume din bugetul Judeţului Hunedoara  

pentru cofinanţarea obiectivului de investiţii “Alimentare cu apă potabilă în zona 
Cimpa– Oraşul Petrila, instalare conductă principală de distribuţie” 

 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
Direcţiei Administraţie Publică Locală  şi avizul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 
 Analizând adresa nr. 240/09.11.2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Valea 
Jiului” înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr.8517/12.11.2010 şi 
Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor  ADI  “Apa Valea Jiului”; 
 Potrivit prevederilor art. 12 alin.(1) lit. a şi b, precum şi art. 17 alin. (1) din Legea serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu dispoziţiile art.10 alin. (1) şi (6) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice  nr. 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001- 
republicată, cu modificările  şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1.– Aprobă alocarea din bugetul Judeţului Hunedoara a sumei de 290.000 lei Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Valea Jiului”, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean 
Hunedoara la cofinanţarea obiectivului de investiţii “Alimentare cu apă potabilă în zona Cimpa –
Oraşul Petrila, instalare conductă principală de distribuţie”. 

Art. 2.– Mijloacele fixe realizate în comun în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“Apa Valea Jiului” prin investiţia precizată la art. 1 vor aparţine proprietăţii publice a Oraşului Petrila. 
 Art. 3.– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
“Apa Valea Jiului”, SC APASERV  VALEA JIULUI  SA Petroşani şi va fi comunicată 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 23 noiembrie 2010 
  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.177/2010 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.91/2010 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.176/2010 
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul județului Hunedoara pentru cofinanțarea 
obiectivului de investiții “Alimentare cu apă potabilă în zona Cimpa – Orașul Petrila, 
instalare conductă principală de distribuție”; 
 În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE : 
Art.1 - Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 

nr.91/2010 privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului 
Județean Hunedoara, pe anul 2010 după cum urmează: 

“Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 304,00 mii lei din disponibilitățile fondului de 
rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Hunedoara, pe anul 2010 pentru 
finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar conform 
anexelor nr.1 - 14 la prezenta hotărâre. ” 
 Art.2 – Cu data prezentei, anexele nr.1-12 la Hotărârea Consiliului Județean 
Hunedoara nr.91/2010 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1 – 14 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Programe, Prognoze, Buget, 
Finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
    
       
 PREŞEDINTE,                     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
      Mircea Ioan Moloţ      Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 23 noiembrie 2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL   HUNEDOARA 
CONSILIUL   JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.178/2010 
privind aprobarea  Planului de Investiţii pe Termen Lung  

aferent  proiectului  "Sistem de Management Integrat de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Hunedoara" 
 
 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Avînd în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul comun al Direcţiei 
Administraţie Publică Locală  şi Unităţii de Implementare a Proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor Hunedoara”,  precum şi raportul  comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean; 

În baza Ghidului solicitantului pentru proiectele finanţate prin Axa Prioritară 2 - POS Mediu 
“Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.110/2009 privind asocierea 
Judeţului Hunedoara cu unele unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Hunedoara, în vederea constituirii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor - Judeţul Hunedoara”; 
  În conformitate cu prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului Naţional 
de Gestionare a Deşeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.470/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi prevederile Planului Judeţean de  Gestionare al Deşeurilor pentru Judeţul Hunedoara, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 97/2008; 

 În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 7 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulteriaore; 

În baza prevederilor art. 91 alin. (3) lit. “d” şi alin. (5) lit. a pct.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)– Aprobă  Planul de Investiţii pe Termen Lung aferent Proiectului "Sistem de Management 
Integrat de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Hunedoara", potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(2).- Proiectul se află în faza de pregătire a aplicaţiei în vederea finanțării prin Programul Operaţional 
Sectorial POS Mediu” - Axa Prioritara 2 -“Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si 
reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de interventie -“Dezvoltarea sistemelor integrate de 
management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor”. 

(3).- La data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului judeţean Hunedoara nr. 46/2010. 
Art. 2.– 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 26 noiembrie 2010  

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.179/2010    
privind aprobarea Master Planului pentru ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și 

apă uzată în județul Hunedoara” 
 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate 
ale consiliului judeţean;  
 Văzând adresa nr. 8630/16.11.2010 a S.C. APA PROD S.A. Deva; 
 Ținând cont de adresa nr 95115/11.11.2010 a Ministerului Mediului și Pădurilor 
Direcția Generală AM POS Mediu; 
 Potrivit prevederile art. 8 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 alin. (1) din 
Legea  serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale  art.126 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
    
          Art.1.- Se aprobă Master Planul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Hunedoara” și lista investițiilor prioritare, cuprinse în anexa care face 
parte integrantă din prezenta. 
 
          Art.3.- Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciului tehnic și 
proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean 
Hunedoara.    
  
 
                    PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  
                          Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan            
 
 
 
Deva,  la 23 noiembrie 2010 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.180/2010 
privind aprobarea proiectului „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială 

Călan şi pregătirea lui pentru noi activităţi” şi a cheltuielilor legate de proiect din cadrul 
Programului Operaţional Regional 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 adresa nr. 10912/2010 a Agenţiei Pentru Dezvoltare Regională 
Regiunea Vest –România privind solicitarea unor clarificări şi modificări privind Cererea de 
Finanţare „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi 
pregătirea lui pentru noi activităţi”, precum şi adresa nr. 5966/2010 transmisă de Consiliul 
Local al Oraşului Călan; 

 Luând în considerare prevederile Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi 
local, Domeniul de intervenţie 4.2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi 
pregătirea pentru noi activităţi; 

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată prin 
Legea nr. 362/2009, ale Normelor Metodologice de aplicare aprobate prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice nr. 2548/2009, cu modificările şi completările ulterioare;   

 În conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.b si alin.6 lit.c 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 parteneriatul dintre Judeţul Hunedoara, prin Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi Oraşul Călan, prin Consiliul Local al Oraşului Călan, în numele şi pe seama 
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în parte, conform Acordului de parteneriat prevăzut în 
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art. 2. (1) Se aprobă cofinanţarea din partea Consiliului Judeţean Hunedoara, a 
proiectului invocat la art.1 din prezenta hotărâre, conform acordului de parteneriat prevăzut în 
anexa nr. 1 şi  bugetul proiectului prevăzut în anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 (2) Se aprobă suma de  927.515,07 lei pentru acoperirea contribuţiei Consiliului 
Judeţean Hunedoara la cheltuielile eligibile  ale fazei A a proiectului şi suma de 7.832.716,05 



lei pentru acoperirea contribuţiei Consiliului Judeţean Hunedoara la cheltuielile eligibile ale 
fazei B a proiectului conform anexei nr 2 la prezenta hotărâre. 
           (3) Se aprobă suma de 14.123.036,87 lei pentru acoperirea contribuţiei Consiliului 
Judeţean Hunedoara la cheltuielile neeligibile ale fazei A a proiectului, din care suma de 
12.064.412,97 lei reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara pentru TVA-ul aferent 
fazei A a proiectului şi sumei de 4.705.721,33 lei pentru acoperirea contribuţiei Consiliului 
Judeţean Hunedoara la cheltuielile neeligibile ale fazei B din care suma de 3.969.060,26 lei 
reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Hunedoara pentru TVA-ul aferent fazei B, conform 
bugetului prevăzut în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.  
           (4) Sumele reprezentând contravaloarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile vor fi 
cheltuite în avans de către solicitant până la rambursarea prin bugetul de stat, conform 
bugetului prevăzut în anexa nr. 2 şi Acordului de parteneriat, prezentant în anexa nr. 1 la 
prezenta hotărâre. 
  Art. 3. Se aprobă depunerea în parteneriat a solicitării  finanţării nerambursabile 
pentru proiectul „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi 
pregătirea lui pentru noi activităţi”, din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, 
Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul de 
intervenţie 4.2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi 
activităţi, conform Fişei de proiect, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  
  Art. 4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze  
parteneriatul invocat la art. 1 din prezenta, precum şi toate documentele ce decurg din acesta.   

Art. 5. Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.155/2009 şi 
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.60/2010 se abrogă. 

Art.6. 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 26 noiembrie 2010 



 

                                    Anexa nr. 1 
                                                                                     la Hotărârea nr. 180/2010 
                                                                                  a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 
 

Acord de parteneriat 
în cadrul Proiectului 

„Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi pregătirea lui 
pentru noi activităţi. ” 

 
Art.1  Părţile 
 

1. Oraşul Călan prin Consiliul Local al Oraşului Călan, cu sediul în Călan, str. Gării, nr.1, 
judeţul Hunedoara, codul fiscal 5742434, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) 

2. Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în Deva, str.1 Decembrie 
1918, nr.28,  codul fiscal 4374474, având calitatea de Partener 2 

  au convenit următoarele: 
 
 
Art.2  Obiectul 
Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei părţi 
la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea 
activităţilor aferente proiectului: „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială 
Călan şi pregătirea lui pentru noi activităţi” care este depus în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, 
Domeniul de intervenţie 4.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate  şi pregătirea 
pentru noi activităţi”.  
Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 
 
Art.3 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1)    Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 

din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale     
parteneriatului: 

 
 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 
Oraşul Călan prin Consiliul 
Local al Oraşului Călan 
Lider de proiect (Partener 1) 

-  Achiziţionarea şi depunerea la Organismul Intermediar – Agenţia 
de Dezvoltare Regionala Vest, a documentaţiei necesare obţinerii 
finanţării nerambursabile pentru proiectul „Reabilitarea sitului 
industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi pregătirea lui 
pentru noi activităţi. ” 
- Asigurarea unui expert tehnic şi a unui  expert economic, în 
echipa de implementare a proiectului; 
- Derularea procedurilor de achiziţii publice pentru bunuri, servicii şi 
lucrări; 
- Obţinerea, după caz, a avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru 
efectuarea lucrărilor de construcţii; 
- Efectuarea demersurilor necesare pentru obţinerea 
branşamentelor la serviciile locale de utilităţi; 
- Monitorizarea derulării lucrărilor de construcţii preconizate a fi 
efectuate; 
- Avizarea devizelor de lucrări înaintate la plată 
-Efectuarea plăţilor şi evidenţierea înregistrărilor financiar -
contabile ale proiectului în conformitate cu exigenţele autorităţii 



finanţatoare; 
- Elaborarea raportărilor către finanţator; 
- Va desfăşura acţiuni de promovare a proiectului; 
- Va asigura exploatarea obiectivului după finalizarea proiectului în 
asociere cu Consiliul Judeţean Hunedoara; 
-Pune la dispoziţie terenul necesar pentru realizarea şi 
implementarea proiectului, liber de orice sarcini economice şi/sau 
juridice; 
- Se obligă să asigure sumele angajate prin prezentul acord. 

Judeţul Hunedoara prin 
Consiliul Judeţean Hunedoara 
(Partener 2) 

- Asigurarea unui expert tehnic şi a unui  expert economic, în 
echipa de implementare a proiectului; 
- Participă la derularea procedurilor de achiziţii publice pentru 
bunuri, servicii şi lucrări; 
- Participă la elaborarea raportărilor către finanţator; 
- Monitorizarea derulării lucrărilor de construcţii preconizate a fi 
efectuate; 
- Va desfăşura acţiuni de promovare a proiectului; 
- Se obligă să asigure sumele angajate prin prezentul acord; 
- Avizarea devizelor de lucrări înaintate la plată. 

 
 
(2)   Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
 
 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului, 
pentru fiecare din cele 2 faze de implementare a proiectului, aşa cum este precizat în Cererea de 
finanţare şi în prezentul acord. 
 
  

Organizaţia 
Contribuţia la valoarea eligibilă 
aferentă Fazei A „Reabilitarea 
sitului poluat” 

Contribuţia la valoarea 
eligibilă aferentă Fazei B 
„Pregătirea pentru noi 
activităţi a sitului reabilitat” 

Lider de proiect Oraşul Călan 
(Partener 1) 

Valoarea contribuţiei  100 000 lei 
din valoarea eligibilă a Fazei A  

Valoarea contribuţiei 
600 000 lei din valoarea 
eligibilă a Fazei B  

Consiliul Judeţean Hunedoara  
Partener 2 

Valoarea contribuţiei 
927 515,07  lei  
 din valoarea eligibilă a Fazei A   

Valoarea contribuţiei 
7 832 716,05 lei din valoarea 
eligibilă a Fazei B  

  
 
Contribuţia la cheltuielile neeligibile ale proiectului  
Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile neeligibile  ale proiectului, pentru fiecare din cele 2 
faze de implementare a proiectului, aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul 
acord. 
 
 

Organizaţia 
Contribuţia la valoarea 
neeligibilă aferentă Fazei A 
„Reabilitarea sitului poluat” 

Contribuţia la valoarea 
neeligibilă aferentă Fazei B 
„Pregătirea pentru noi 
activităţi a sitului reabilitat” 

Lider de proiect Oraşul Călan 
(Partener 1) 

Valoarea contribuţiei  698 000 lei, 
din valoarea neeligibilă a Fazei A. 
Din această contribuţie 648 000 lei 
reprezintă contribuţia Oraşului 
Călan pentru TVA  aferent fazei A. 

Valoarea contribuţiei  266 000 
lei, din valoarea neeligibilă a 
Fazei  B. Din această 
contribuţie 216 000 lei 
reprezintă contribuţia Oraşului 
Călan pentru TVA  aferent 
fazei B. 
 



 
 

Consiliul Judeţean Hunedoara  
(Partener 2) 

Valoarea contribuţiei  
14 123 036,87 lei, 
din valoarea neeligibilă a Fazei A. 
Din această contribuţie 
12 064 412,97  lei reprezintă 
contribuţia Consiliului Judeţean 
Hunedoara pentru TVA-ul  aferent 
fazei A. 

Valoarea contribuţiei  
4 705 721,33 lei, din valoarea 
neeligibilă a Fazei  B. Din 
această contribuţie 
3 969 060,26 lei reprezintă 
contribuţia Consiliului 
Judeţean Hunedoara pentru 
TVA-ul  aferent fazei B . 

 
Plăţi 
 Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (Partener 1) din  
conturile deschise  ale proiectului. 
Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către Liderul de 
proiect (Partener 1).  
Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii: 

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; 
 b)  Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii. 
 
 
Art.4  Perioada de valabilitate a acordului 
Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 28.05.2010 şi 28.05.2025. 
 
 
Art.5  Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 
 
 
Drepturile liderului de proiect 
(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente 
legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a 
verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 
 
 
Obligaţiile liderului de proiect 
(1)    Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
(2)  Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre 
progresul în  implementarea proiectului şi îi va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie  
să fie convenite cu partenerul  înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / 
Organismul intermediar POR.  
(4) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a  
contractelor de achiziţie publică,  conform normelor în vigoare. 
(5) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu  
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 
(6) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru  
cheltuielile angajate de către celalalt  partener, care au fost certificate ca eligibile. 
(7) Suma reprezentând TVA aferent cheltuielilor eligibile din contribuţia partenerului 2, va fi   
recuperată de liderul de proiect conform procedurilor în vigoare şi virată partenerului. 
(8) Întocmeşte rapoartele de progres, alte rapoarte tehnice şi financiare aferente proiectului. 
În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost 
cauzat    prejudiciul.  
(9)    Participă cu un expert tehnic şi  un  expert economic, în echipa de implementare a proiectului. 
(10)   Promovează proiectul în mass-media locală. 
 
 
 
 



 
 
Art.6    Drepturile şi obligaţiile Partenerului 2 
 
Drepturile Partenerului  2 
 
(1)      Cheltuielile angajate de Partenerul  2, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate 
de către    liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 
(2)      Partenerul  are dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din 
procesul de  rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca 
eligibile. 
(3)     Partenerul  are  dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie 
informat  despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de 
proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
(4)     Partenerul are dreptul să-şi recupereze suma reprezentând  TVA-ul aferent cheltuielilor 
eligibile din contribuţia acestuia la proiect,  conform procedurilor descrise la punctul 6 din obligaţiile 
liderului  de proiect. 
(5)    Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor 
pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării 
aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR. 
 
  
Obligaţiile Partenerului 2 
 
(1) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 
legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, 
Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism 
abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor 
cofinanţate din instrumente structurale.  
(2)     Partenerul este  obligat să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente 
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 
(3)       Promovează proiectul în mass-media locală. 
(4)       Participă cu o persoana în echipa de implementare a proiectului. 
(5)      În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar 
cu liderul de proiect.     
 
 
 Art. 7  Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat/extins şi natura 
activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare 
în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 
(2)    Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare 
a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect.  
(3)    Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în 
scopul pentru care au fost achiziţionate. 
(4)      Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii 
finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului. 
 
 
Art.8   Dispoziţii finale 
(1)     Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de 
toate părţile.  
(2)     Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu 
le pot  soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 
(3)     Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 
 
 



 
 Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original 
pentru cererea de finanţare. 
 
Semnături 
 

Lider de proiect 
(Partener 1) 
Oraşul Călan prin 
Consiliul Local al 
Oraşului Călan 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei 
 
 
Primar, 
Adrian Filip Iovănesc 
 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 
Judeţul Hunedoara 
prin Consiliul 
Judeţean 
Hunedoara 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei 
 
 
Preşedinte, 
Mircea Ioan Moloţ 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXA NR.2 
La Hotărârea nr. 180 /2010 

a Consiliului Judeţean Hunedoara 
         
                                                                BUGETUL PROIECTULUI 
„Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi pregătirea lui pentru 

noi activităţi” 

 A - Reabilitarea sitului poluat    

     

Cheltuieli 
neeligibile 

Cheltuieli 
eligibile Nr. 

crt 
Denumirea capitolelor şi 

subcapitolelor 
(fără TVA) (fără TVA) 

TVA 

1 2 3 4 5 = X % * (3+4) 

1 Cap. 1 – Cheltuieli pentru analiza solului 

1.1. Analiza solului 0,00 860.000,00 206 .400,00 

Total Capitol 1 0,00 860.000,00 206.400,00 

2 Cap. 2 – Cheltuieli pentru investiţii 

2.1. Decontaminarea terenurilor, preluarea 
şi depozitarea substanţelor toxice şi 
periculoase 

0,00 40. 889.670,36 9.813.520,89 

2.2. Demolarea clădirilor, planarea 
terenului, ambalarea şi transportul 
deşeurilor 

0,00 5.403.473,00 1.296.833,52 

Total Capitol 2 0,00 46.293.143,36 11.110.354,41 

3 Cap. 3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

3.1. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (max 
10%) 

0,00 4.222.610,00 1.013.426,40 

Total Capitol 3 0,00 4.222.610,00 1.013.426,40 

4 Cap. 4 Alte cheltuieli neeligibile 

4.1. Alte cheltuieli necesare reabilitării 
sitului, care nu se încadrează în 
categoriile de cheltuieli eligibile 

2.108.623,90 0,00 382.232,16 

Total Capitol 4 2.108.623,90 0,00 382.232,16 

TOTAL Faza A - val tot a pt faza A (cu TVA) 2.108.623,90 51.375.753,36 12.712.412,97 



 
B - Pregătirea sitului reabilitat pentru noi 
activităţi    

Cheltuieli 
neeligibile 

Cheltuieli 
eligibile 

Nr. 
crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 

(fără TVA) (fără TVA) 
TVA 

1 2 3 4 5 = X % * (3+4) 

1 Cap. 1 – Cheltuieli pentru amenajarea terenului şi amenajări pentru protecţia mediului 

1.1. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Amenajarea pentru protecţia mediului 

0,00 0,00 0,00 

Total Capitol 1 0,00 0,00 0,00 

2 Cap. 2 – Cheltuieli pentru asigurarea cu utilităţi 

2.1. 
Asigurarea cu utilităţi a obiectivului 

0,00 2.984.592,00 716.302,08 

Total Capitol 2 0,00 2.984.592,00 716.302,08 

3 Cap. 3 – Cheltuieli pentru investiţii 

3.1. 

Construcţii şi instalaţii 

0,00 11.974.102,00 2.873.784,50 

3.2. 
Dotarea cu echipamente 

0,00 850.780,00 204.187,19 

Total Capitol 3 0,00 12.824.882,00 3.077.971,68 

4 Cap. 4 Cheltuieli pentru organizarea de şantier 

4.1. Organizarea de şantier 0,00 289.847,20 69.563,33 

Total Capitol 4 0,00 289.847,20 69.563,33 

5 Cap. 5 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 

5.1. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 766.110,90 183.866,62 

Total Capitol 5 0,00 766.110,90 183.866,62 

6 Cap. 6 Alte cheltuieli neeligibile 

6.1. e.g. cheltuieli cu elaborarea studiilor pregătitoare 
(SF, PT, Plan de reutilizare a sitului), alte cheltuieli 
necesare proiectului, dar care nu se regăsesc în 
categoriile de cheltuieli eligibile, taxe diverse 
aferente implementării proiectului 

786.661,07 0,00 137.356,55 

Total Capitol 6 786.661,07 0,00 137.356,55 

TOTAL Faza B - val tot a pr faza B (cu TVA) 786.661,07 16.865.432,10 4.185.060,26 

TOTAL GENERAL Faza B 21.837.153,43 



 

 

 

Valoare 
Nr. crt. Surse de finanţare (RON) 

I. Valoarea totală a proiectului, din 
care: 

88.033.943,66 

I.a. Valoarea eligibilă a proiectului 68.241.185,46 

I.a.1. Valoarea eligibilă aferentă fazei A 51.375.753,36 

I.a.2. Valoarea eligibilă aferentă fazei B 16.865.432,10 

I.b. Valoarea neeligibilă a proiectului 19.792.758,20 

I.b.1. Valoarea neeligibilă aferentă fazei A 14.821.036,87 

I.b.2. Valoarea neeligibilă aferentă fazei B 4.971.721,33 

II. Contribuţia proprie în proiect, din 
care: 

29.252.989,32 

II.a. Contribuţia solicitantului la 
cheltuielile eligibile 

9.460.231,12 

II.a.1. Contribuţia solicitantului la 
cheltuielile eligibile efectuate în faza 

A 

1.027.515,07 

II.a.2. Contribuţia solicitantului la 
cheltuielile eligibile efectuate în faza 

B 

8.432.716,05 

II.b. Contribuţia solicitantului la 
cheltuielile neeligibile 

19.792.758,20 

II.b.1. Contribuţia solicitantului la 
cheltuielile neeligibile efectuate în 

faza A 

14.821.036,87 

II.b.2. Contribuţia solicitantului la 
cheltuielile neeligibile efectuate în 

faza B 

4.971.721,33 

III. Asistenţă financiară nerambursabilă 
solicitată 

58.780.954,34 

III.1. Asistenţă financiară nerambursabilă 
solicitată pentru faza A 

50.348.238,29 

III.2. Asistenţă financiară nerambursabilă 8.432.716,05 



solicitată pentru faza B 

 
 
      



     
 
 
 
                                                                                                        Anexa nr.3 
                                                                                       la Hotărârea nr. 180/2010                                           
                                                                                      a  Consiliului Judeţean Hunedoara 

 
FIŞA PROIECTULUI 

 
 

1. TITLUL PROIECTULUI: 
 
 „Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan şi pregătirea lui 
pentru noi activităţi. ” 
 
2. LOCALIZAREA PROIECTULUI:  
 
 România, Regiunea Vest, Oraş Călan,  Judeţul Hunedoara. 
 
3. OBIECTUL PROIECTULUI 
 
 Creşterea calităţii vieţii populaţiei şi a calităţii mediului din zonă şi reducerea poluării 
istorice prin ecologizarea fostei zone industriale, reabilitarea şi valorificarea economică a zonei 
industriale Călan prin crearea unei infrastructuri de afaceri care să răspundă cererii de pe piaţa 
locală şi regională, infrastructura capabilă să ducă la crearea a 1.000 de locuri de muncă în zonă. 
 
4. DESCRIEREA PROIECTULUI: 
 
 Proiectul urmăreşte  reintroducerea sitului industrial din localitate, în suprafaţă de 41,5 
ha în circuitul economic, prin depoluare, curăţare şi reabilitare pentru a putea fi transformat într-o 
structură de sprijinire a afacerilor. Proiectul este împărţit în două faze după cum urmează: 
 -faza A - Reabilitarea sitului poluat în care vor fi  decontaminate terenurile poluate, vor fi 
demolate clădirile şi planate terenurile (inclusiv ambalarea şi transportul deşeurilor); 
  -faza B - Pregătirea sitului poluat pentru noi activităţi  în care vor fi construite clădiri 
pentru activităţi de producţie şi prestări servicii, va fi construită  infrastructura rutieră din interiorul 
structurii de afaceri şi vor fi create condiţii pentru accesul la toate utilităţile de bază  pentru orice 
ocupant al structurii de afaceri.  
 Se estimează că proiectul va crea, direct şi indirect, un număr sporit de noi locuri de 
muncă, oferind infrastructura şi utilităţile necesare funcţionării diverselor tipuri de unităţi industriale 
cât şi administrative generale. 
 
5.POTENŢIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/GRUPUL ŢINTĂ: 
 
 Beneficiari direcţi  
 -populaţia Oraşului Călan şi a zonelor limitrofe 
 
 Beneficiarii indirecţi                                                                                                                         
 -comunitatea locală în ansamblul ei (atât locuitorii Oraşului Călan cât şi cei ai zonelor 
 limitrofe) prin crearea unui parc industrial, aliniat la standardele europene;  
 
 
6.ACTIVITĂŢIILE PROIECTULUI: 
 
 A - Reabilitarea sitului poluat 
Lucrări de demolare 
Managementul deşeurilor 
Lucrări de decontaminare 



Asistenţă tehnică 
 
 B - Pregătirea sitului reabilitat pentru noi activităţi 
 5. Lucrări de construcţii 
 6. Lucrări edilitare 
 7. Asistenţă tehnică 
 
  Activităţi generale: 
 8. Achiziţii publice 
 9. Management de proiect 
 10. Informare şi publicitate 
 
7.REZULTATE ANTICIPATE: 
 
 Prin realizarea acestui proiect se va atinge obiectivul strategic al POR care constă în 
sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial a tuturor regiunilor 
României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a 
polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a 
face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.   
 
SURSE DE FINANŢARE:    - Buget local al Oraşului Călan 
                               - Bugetul Judeţului Hunedoara 
                                                - Fonduri europene 
  
 
 



ROMANIA  
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 
 

HOTARAREA NR.181/2010 
privind alocarea de la bugetul Județului Hunedoara 

a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în  
perioada Sărbătorilor de Iarnă 2010  

 
 

  CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
  Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate comun al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, precum și raportul comisiilor 
de specialitate ale consiliului județean; 
  In baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara 
nr.17/2010 privind aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 
2010, cu modificările și completările ulterioare; 
  In temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administrației 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

  Art.1 Aprobă alocarea de la bugetul Județului Hunedoara a sumei 
de 85 mii lei pentru finanțarea acțiunilor ce se vor desfășura în perioada 
Sărbătorilor de Iarnă 2010. 
  Art.2  Suma prevăzută la art.1 va fi alocată de la Capitolul 51.02. 
- ”Autorități publice și acțiuni externe”, Titlul 20 – ”Bunuri și servicii”, iar 
justificarea și decontarea cheltuielilor se va face în baza documentelor 
justificative, conform prevederilor legale în vigoare. 
  Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către 
Compartimentele de specialitate și va fi  comunicată celor interesați prin grija 
Serviciului administrație publică locală, relații publice, ATOP, din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara. 
 
 
               
  PRESEDINTE,   SECRETAR AL JUDETULUI, 
         Mircea Ioan Moloț          Dana Dan 
 
 
 
 
Deva, la 26 noiembrie 2010 



   ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.182/2010 
privind  solicitarea  de transmitere a Parcului Natural Grădiştea Muncelului-

Cioclovina, incluzând şi Complexul arheologic al cetăţilor dacice 
din domeniul public al statului în domeniul public al Judeţului Hunedoara 

şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara 
 

 
 CONSILIUL  JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate ale consiliului  judeţean; 

Văzând raportul Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara nr.4066/2010 referitor la 
situaţia Complexului arheologic al cetăţilor dacice Sarmizegetusa Regia – Blidaru - 
Costeşti Cetăţuie - Piatra Roşie – Băniţa, înregistrat la Consiliul Judeţean Hunedoara cu 
nr. 8761/2010; 

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.143/2010 privind aprobarea 
unor avize emise de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă 
Consiliul Judeţean Hunedoara, pentru unele documentaţii; 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 4 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică  şi regimul juridic 
al acesteia, 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.– Solicită Guvernului României transmiterea Parcului Natural Grădiştea 
Muncelului-Cioclovina, incluzând şi Complexul arheologic al cetăţilor dacice 
Sarmizegetusa Regia – Blidaru - Costeşti Cetăţuie - Piatra Roşie – Băniţa, din domeniul 
public al statului în domeniul public al Judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Hunedoara.  
           Art.2. - Administrarea obiectivului indicat la art.1 se va realiza de către o structură 
funcţională ce se va înfiinţa, organiza şi funcţiona în baza unui regulament, în subordinea 
Consiliului Judeţean Hunedoara şi care va asigura protecţia şi conservarea unor habitate şi 
specii naturale, paza, întreţinerea şi reparaţiile curente, conservarea, consolidarea, 
restaurarea, precum şi punerea în valoare a cetăţilor dacice prin integrarea acestora în 
circuitul  turistic. 

Art.3.- Predarea-preluarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate. 

Art.4. - Prezenta va fi transmisă Guvernului României, în vederea adoptării unei 
hotărâri de Guvern, 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 Moloț                        Dana Dan            
 
 
Deva,   la 26 noiembrie 2010 
  
 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 

HOTĂRÂREA NR.183/2010    
privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective  

de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean;  
 Potrivit prevederilor art.140 alin. (1)  din  Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  
 În temeiul prevederilor art.1 lit. a  din  Ordinul  nr.1.218/2010 al  Ministrului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, privind măsuri pentru eficientizarea utilizării 
fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor de investiţii din 
programele/proiectele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; 
 În conformitate cu prevederile art.5 din Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului 
României nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1)  lit.b şi ale alin.(3)  lit.f, precum şi ale  
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale        
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

             Art. 1. - Se aprobă actualizarea devizului general pentru unele obiective de 
investiții  ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor nr.1-4, care fac 
parte integrantă din prezenta. 
          Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul tehnic 
și proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 

                                                                                                  
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                 Dana Dan            
 
 
 
Deva, la 15 decembrie 2010 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.184/2010    
pentru aprobarea documentațiilor tehnico – economice privind unele 

obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor 
de specialitate ale consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b şi ale alin.(3) lit.f, precum şi ale  
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale          
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
   Art. 1. -  Se aprobă documentaţiile tehnico-economice privind unele 
obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara, potrivit anexelor  
nr.1-4, care fac parte integrantă din prezenta. 
           Art. 2.   –  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul 
tehnic și proiectare  şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de 
specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

               
 
                                                                                                     
PREŞEDINTE,                                    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

      Mircea Ioan Moloţ                                                   Dana Dan            
 
 
 
 
Deva, la 15 decembrie 2010 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.185/2010 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare  

în cadrul bugetului propriu al judeţului Hunedoara, pe anul 2010 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul aparatului 
de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând adresa nr.1489/2010 a Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, 
nr.1327/2010 a Centrului de Pedagogie Curativă Hunedoara, nr.374/2010 a 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, 
nr.237/2010 a Serviciului Public Județean Salvamont, nr.502/2010 a Teatrului 
Județean Hunedoara, nr.145/2010 a Teatrului Dramatic “Ion D. Sîrbu” Petroșani, 
nr.30202/2010 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Hunedoara și nr.9672?2010 a Direcției de Sănătate Publică Hunedoara-Deva; 
 În conformitate cu prevederile art.41 și ale art.49 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor art.97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 - Se aprobă rectificarea cu suma de +227,00 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara, pe anul 
2010, conform anexelor nr.1 - 14 și nr.59 - 60 la prezenta hotărâre. 

Art.2 – Se aprobă rectificarea programului de investiții publice al Consiliului 
Județean Hunedoara, anexă la bugetul propriu al județului Hunedoara, conform 
anexelor nr.15 - 58 la prezenta hotărâre.  
 Art.3 – Anexele 1 – 60 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4 - 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 15  decembrie 2010 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.186/2010 
privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul 

bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, ale unor instituții publice 
din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara  

 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul 
de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 Văzând adresele nr.1488/2010 și nr.1489/2010 ale Centrului de 
Pedagogie Curativă Simeria, nr.1327/2010 a Centrului de Pedagogie Curativă 
Hunedoara, nr.374/2010 a Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Hunedoara, nr.502/2010 a Teatrului Județean Hunedoara, 
nr.2024/2010 a Bibliotecii Județene “Ovid Densușianu” Hunedoara – Deva, 
nr.30202/2010 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Hunedoara, nr.237/2010 a Serviciului Public Județean Salvamont, nr.4466/2010 
a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Hunedoara – Deva, nr.145/2010 a 
Teatrului Dramatic “Ion D.Sîrbu” Petroșani și nr.9672/2010 a Direcției de 
Sănătate Publică Hunedoara-Deva; 

În conformitate cu prevederile art.5, art.19 și art.49 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, 
conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Se aprobă rectificarea cu suma de +1,48 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al activității finanțate 
integral din venituri proprii pe anul 2010 al Centrului de Pedagogie Curativă 
Simeria, conform anexelor nr.2 și 3 la prezenta hotărâre. 
 Art.3 – Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Centrului de Pedagogie Curativă Hunedoara 
conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre. 
 Art.4 - Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Hunedoara, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre. 



 Art.5 – Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Teatrului Județean Hunedoara, conform 
anexei nr.6 la prezenta hotărâre. 
 Art.6 – Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Bibliotecii Județene “Ovid Densușianu” 
Hunedoara - Deva, conform anexei nr.7 la prezenta hotărâre. 
 Art.7 - Se aprobă rectificarea cu suma de +244,00 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Hunedoara, 
conform anexelor nr.8 - 10 la prezenta hotărâre.  
 Art.8 – Se aprobă rectificarea cu suma de +14,00 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul activității finanțate integral din venituri proprii a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Hunedoara, 
conform anexelor nr.11 – 13 la prezenta hotărâre. 
 Art.9 – Se aprobă rectificarea cu suma de -53,00 mii lei și virările de 
credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al 
Serviciului Public Județean Salvamont, conform anexelor nr.14 și 15 la prezenta 
hotărâre. 
 Art.10 – Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Muzeului Civilizației Dacice și Romane 
Hunedoara – Deva, conform anexei nr.16 la prezenta hotărâre. 
 Art.11 – Se aprobă virările de credite bugetare în cadrul bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Teatrului Dramatic “Ion D. Sîrbu” Petroșani 
conform anexelor nr.17 și 18 la prezenta hotărâre. 
 Art.12 – Se aprobă rectificarea cu suma de -17,00 mii lei a bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de 
Criș, conform anexelor nr.19 și 20 la prezenta hotărâre. 
 Art.13 - Anexele nr.1 – 20 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.14 - Prezenta hotărâre 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 15 decembrie 2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.187/2010 
privind utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția 

Consiliului Județean Hunedoara, pe anul 2010 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, 
raportul de specialitate al Direcţiei Programe, Prognoze, Buget, Finanţe 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi 
raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 - Se aprobă utilizarea sumei de 150,00 mii lei din 
disponibilitățile fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului 
Judeţean Hunedoara, pe anul 2010, pentru acordarea de ajutoare unor 
unităţi administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Hunedoara aflate în 
stare de extremă dificultate, astfel: 

- Municipiul Brad: 100,00 mii lei; 
- Comuna Crișcior: 50,00 mii lei 

conform anexelor nr.1 - 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 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 15 decembrie 2010 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.188/2010 
privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale 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; 
        Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.169/2010 privind evaluarea 
finală a managementului pentru unele instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului 
Județean Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.1, art. 37 alin.2, art. 41 alin.1 şi art. 42 alin.4  din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.269/2009;  
         În temeiul dispozițiilor art. 97 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

         Art.1. Se aprobă rezultatul final privind evaluarea finală a managementului pentru Teatrul 
Dramatic I.D.Sîrbu Petroșani - manager domnișoara Bolcă Nicoleta, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă rezultatul final privind evaluarea finală a managementului pentru Centrul  
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara - manager doamna 
Deac Mariana Norica, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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 JUDEŢULUI,                                 
         Mircea Ioan Moloţ                                                                Dana Dan  
 
 
 
 
 
 
Deva, la 15 decembrie 2010 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN           
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.189/2010 
privind numirea în funcția de director al 

Agentiei de Dezvoltare Economico – Sociala a Judetului Hunedoara 
 
 
 

CONSILIUL  JUDEȚEAN  HUNEDOARA: 
 Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean 
Hunedoara, precum și raportul comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 
 Având în vedere adresa nr.653/2010 a Consiliului de Conducere al Agentiei de Dezvoltare 
Economico – Socială a Județului Hunedoara; 
 În conformitate cu dispozițiile art.91 alin.2 lit.e din Legea administrației publice locale 
nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
 
 
 Art.1. Incepând cu data prezentei, numește pe  domnul  JOITOIU COSMIN,  în funcția de 
director al Agenției de Dezvoltare Economico– Socială a Județului Hunedoara, având un salariu 
brut de 1562 lei. 
 Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare și resurse 
umane și va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații 
publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
                                                            
                         
        PREȘEDINTE,                                   SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
             Mircea Ioan Moloț                                                   Dana Dan 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 15 decembrie 2010 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 
 
 Prin Hotărârea nr.58/2005 a Consiliului Județean Hunedoara s-a înființat Agenția de  

Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Hunedoara, ca instituție publică cu personalitate 

juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 În prezent, conform prevederilor Dispoziției nr.302/2008 a Președintelui Consiliului 

Județean Hunedoara, instituția este condusă de un director interimar.  

 În data de 09.12.2010, Consiliul de Conducere al Agentiei de Dezvoltare Economico-

Sociala a Judetului Hunedoara a organizat concursul pentru ocuparea postului de director la 

Agenția de Dezvoltare Economico-Sociala a Județului Hunedoara, cu respectarea 

prevederilor Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante 

pentru personalul contractual  din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara 

şi cel al instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului judeţean, regulament 

aprobat prin Dispoziția nr.388/2010 a Președintelui Consiliului Județean Hunedoara. Astfel la 

finalul examenului, candidatul participant, domnul  JOITOIU COSMIN a fost declarat reușit în 

funcția de director al Agenției de Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Hunedoara, 

conform Rezultatului final obținut de candidat la concursul organizat la data de 09.12.2010 – 

anexa nr.9 la regulamentul invocat anterior.   

Domnul  JOITOIU COSMIN îndeplinește condițiile de studii, vechime și pregătire 

profesională conform atribuțiilor postului respectiv. Prin adresa nr.653/2010 înregistrată la 

Consiliul Județean Hunedoara cu nr.9380/10.12.2010 Consiliul de Conducere al Agenției de 

Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara propune numirea candidatului declarat 

reușit, în funcția de director, în condițiile legii. 

 În baza celor prezentate și în temeiul art.91 alin.2 lit.e din Legea administrației publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se propune  spre 

dezbaterea şi aprobarea Consiliului Judeţean Hunedoara proiectul de hotărâre alăturat, astfel 

cum a fost el redactat.  

 

 
 

PREŞEDINTE, 
Mircea Ioan Moloţ 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Compartiment salarizare, resurse umane 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 Prin Hotărârea nr.58/2005 a Consiliului Județean Hunedoara s-a înființat Agenția de 
Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Hunedoara, ca instituție publică cu personalitate 
juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara. 
  Prin Dispoziția nr.302/2008 a Președintelui Consiliului Județean Hunedoara, domnul 
JOITOIU COSMIN a fost numit director al  Agenției de Dezvoltare Economico – Sociala a 
Judetului  Hunedoara,  până la ocuparea postului în condițiile legii . 
 Potrivit prevederilor art.22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2009 cu 
privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, 
cu modificarile și completările ulterioare, în cazuri temeinic justificate, ordonatorii principali de 
credite, pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15% din totalul posturilor ce se vor 
vacanta după data intrării în vigoare a acestui act normativ, respectiv 14.04.2009, numai în 
condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. 
  Astfel, din analiza efectuată la nivelul ordonatorului principal de credite s-a constatat 
că sunt  îndeplinite condițiile prevăzute la art.22 din actul normativ menționat mai sus, sens 
în care în data de 09.12.2010 Consiliul de Conducere al Agentiei de Dezvoltare Economico – 
Sociala a Judetului  Hunedoara a organizat concurs pentru ocuparea postului de director la 
Agentia de Dezvoltare Economico – Sociala a Județului  Hunedoara. 

Concursul a fost organizat conform prevederilor Regulamentului privind ocuparea 
posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul contractual  din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi cel al instituţiilor şi serviciilor publice de sub 
autoritatea consiliului judeţean, regulament aprobat prin Dispoziția nr.388/2010 a 
Președintelui Consiliului Județean Hunedoara. 
 La finalul examenului, domnul JOITOIU COSMIN a fost declarat reușit în funcția de 
director al Agenției de Dezvoltare Economico – Sociala a Județului  Hunedoara, conform 
Rezultatului final obținut de candidat la concursul organizat la data de 09.12.2010, formular – 
Anexa nr.9 la  Regulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante 
pentru personalul contractual  din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara 
şi cel al instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului judeţean, alăturat 
prezentului. 

Domnul  JOITOIU COSMIN îndeplinește condițiile de studii, vechime și pregătire 
profesională conform atribuțiilor postului respectiv, iar prin adresa nr.653/2010, Consiliul de 
Conducere al Agenției de Dezvoltare Economico-Sociala a Județului Hunedoara propune 
numirea acestuia, în funcția de director. 
 În baza prevederilor art.91 alin.2 lit.e din Legea administraței publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se propune inițierea unui  
proiect de hotărâre privind numirea domnului Joițoiu Cosmin în funcția de director al Agentiei 
de Dezvoltare Economico – Sociala a Judetului Hunedoara și supunerea acestuia spre 
dezbaterea și aprobarea consiliului județean. 
 
 
 

Compartiment salarizare, resurse umane 
Dănilă Simona 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTARÂREA NR.190/2010 
privind schimbarea denumirii Teatrului Județean 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; 
 Văzând adresa nr.509/2010 a Teatrului Județean Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2007 
privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 
activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr.353/2007, cu modificările și 
completările ulterioare;  

În baza prevederilor art. 91 alin.(4)  lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor 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 (1) Se aprobă schimbarea denumirii Teatrului Județean Hunedoara în 
Teatrul de Artă Deva. 
 (2) Cu data prezentei, în cuprinsul tuturor documentelor, denumirea ”Teatrul 
Județean Hunedoara” se înlocuiește cu denumirea ”Teatrul de Artă Deva”. 

     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 15 decembrie 2010   



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

HOTĂRÂREA NR.191/2010 
privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Hunedoara cu  Societatea de Educație 

Nonformală și Socială  în vederea realizării în comun  
a unui proiect de interes public județean 

 
 
 
 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara; 
 Văzând adresa Societății de Educație Nonformală și Socială, înregistrată cu nr. 
6934/2010 la Consiliul Județean Hunedoara; 
 În baza prevederilor art.91 alin.6 lit.a din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara, cu Societatea de Educație 
Nonformală și Socială, în vederea realizării în comun a proiectului  ”Academia Nopcsa”. 
 Art.2 Se aprobă conţinutul-cadru al Acordului de asociere pentru realizarea proiectului 
menţionat la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
Acordul de asociere invocat la art.2 din prezenta. 
 Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează compartimentele şi serviciile 
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 Art.5 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
 
 
                   
                PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
            Mircea Ioan Moloţ                                                                  Dana Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 15 decembrie 2010 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTARÂREA NR.192/2010 
privind modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap a județului 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; 
 Tinând cont de nominalizarea făcută de Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara, 
transmisă prin adresa nr.9794/2010;  
 În baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 din Ordonanţa 
Guvernului României nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap, aprobată prin Legea nr.239/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale art.8 alin.(1) şi (2) din Hotărârea Guvernului României  nr.430/2008 pentru 
aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte 
cu handicap; 
 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 dispoziţiilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1 Se modifică componenţa nominală a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap a județului Hunedoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.29/2006, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că doamna doctor Opre Manuela se 
înlocuieşte cu doamna doctor Chiș-Serban Ana Aurelia, în calitate de membru al comisiei. 
 Art. 2. Prezenta se comunică prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara la: 

- Instituția Prefectului - Județul Hunedoara; 
- Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 
- Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara; 
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;  
- Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului 

Hunedoara; 
- Persoanei nominalizate la art.1  din prezenta.  

      
        PREŞEDINTE   SECRETAR AL JUDEŢULUI 
                 Mircea Ioan Moloţ Dana Dan 
 
 
 
Deva, la 15 decembrie 2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.193/2010 

privind  aprobarea repartizării pe unități administrativ –teritoriale a sumei aferentă 
lucrărilor efectuate în luna noiembrie 2010, pentru Subprogramul privind reabilitarea, 

modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local 
 
 

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

specialitate al Serviciului administrare drumuri și achiziții publice  precum şi raportul 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând adresa înaintată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului cu 
nr.85.857/2010; 
 În conformitate cu prevederile art.2 alin 1, 2, 3 și art.3 din Hotărârea Guvernului 
României nr.577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local, alimentarea cu apă, 
canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile administrativ teritoriale cu 
resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului 
Dezvoltării Regionale și Turismului nr.1564/2010 pentru aprobarea Normei metodologice de 
aplicare a Hotărârii Guvernului nr.577/1997; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ –teritoriale a sumei de 

1.257.676,10 lei aferentă lucrărilor executate în luna noiembrie 2010 pentru Subprogramul 
privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de 
interes local,  conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul administrare drumuri și 
achiziții publice şi Direcţia Programe, Prognoze, Buget, Finanţe 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 15 decembrie 2010 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂREA NR.194/2010 
privind aprobarea  rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe 

anul 2010 ale spitalelor publice de interes județean 
 

 
  CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al  Direcției programe, prognoze, buget, finanțe, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
  Văzând: 

- Hotărârea nr.4/2010 a Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva; 
- Hotărârea nr.15/2010 a Consiliului de Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie 

Geoagiu; 
- Hotărârea nr.6/2010 a Consiliului de Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie 

Brad; 
      Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public; 
    În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

   În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art. 1. Se aprobă  rectificarea și virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2010 al  Spitalului Județean de Urgență Deva,  prevăzut în anexa nr.1,  care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă rectificarea și virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2010 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu,  prevăzut în anexa nr.2,  care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Se aprobă rectificarea  și virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2010 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad,  prevăzut în anexa nr.3,  care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4.  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unitățile sanitare publice nominalizate la art.1, 
art.2 și art.3 și 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 15 decembrie 2010 



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTARÂREA NR.195/2010 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara ca membru în Consiliul 

de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului 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; 
 Văzând adresa nr.8788/2010 a Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara-
Deva; 
 In baza prevederilor art.287 alin.1 lit.a și alin.3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

  In conformitate cu prevederile art.91 alin.1 lit.f din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
  
 Art.1 Se desemnează doamna Sălășan Daniela, ca membru în Consiliul de Administrație 
al Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Hunedoara. 
 Art.2 Cu data prezentei, Hotărârea nr.113/2006 a Consiliului Județean Hunedoara se 
abrogă. 

  Art.3 Prezenta se comunică prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii 
publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara la: 

- Instituția Prefectului - Județul Hunedoara; 
- Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara-Deva; 
- Persoanei nominalizate la art.1. 

          
           

            PREŞEDINTE   SECRETAR AL JUDEŢULUI 
         Mircea Ioan Moloţ Dana Dan 

 
 
 
 
Deva, la 15 decembrie 2010 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.____/2010 
privind aprobarea  rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de  

venituri și cheltuieli pe anul 2010 ale spitalelor publice de interes județean 
 
 
  CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
  Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al  Direcției programe, prognoze, buget, finanțe; 
  Văzând: 

- Hotărârea nr.18/2010 a Consiliului de Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Geoagiu; 

- Hotărârea nr.7/2010 a Consiliului de Administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie 
Brad; 

      Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public; 
    În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

   În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu,  prevăzut în anexa nr.1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă rectificarea  și virările de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2010 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad,  prevăzut în anexa nr.2,  care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unitățile sanitare publice nominalizate la art.1, 
și art.2  și va fi comunicată 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 Moloț                  Dana Dan 

 

 

 

Deva, la 29 decembrie 2010 
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	HOT 14
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.14/2010
	              Mircea Ioan Moloţ                            Dana Dan



	HOT 15
	ROMANIA
	HOTĂRÂREA NR.15/2010
	Art.1 – Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Teatrul Dramatic ,,Ion D.Sîrbu” Petroșani, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta .
	Art.3 – Componența comisiei de evaluare anuală și soluționare a contestațiilor, pentru evaluarea managementului la Teatrul Dramatic ,,Ion D.Sîrbu” Petroșani, este prevăzută în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta .
	Art.4 – Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Muzeul Civilizației Dacice și Romane Hunedoara-Deva, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta . 
	Art.9 – Componența comisiei de evaluare anuală și soluționare a contestațiilor, pentru evaluarea managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, este prevăzută în anexa nr.6, care face parte integrantă din prezenta .



	HOT 16
	HOT 17
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA  NR.17/2010


	HOT 18
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA  Nr.18/2010 


	HOT 19
	          ROMÂNIA

	HOT 20
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 21
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	Deva, la  23 februarie 2010


	HOT 22
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciul tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
	Deva, la 23 februarie 2010

	HOT 23
	HOTĂRÂREA  Nr.23/2010 
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 24
	            ROMÂNIA
	CONSILIUL  JUDEŢEAN

	HOTĂRÂREA  Nr.24/2010
	Deva,   la 23 februarie 2010


	HOT 25
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	   
	 Deva, la 31 martie 2010 

	HOT 26
	HOT 27
	 ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.27/2010
	               Mircea Ioan Moloţ                                 Dana Dan



	HOT 28
	HOT 29
	HOT 30
	HOT 31
	CONSILIUL   JUDEŢEAN
	Deva,   la 31 martie 2010 

	Elemente de identificare

	HOT 32
	      I
	a.
	b.
	c.
	I I
	a.
	b.
	I I I
	IV

	HOT 33
	ROMÂNIA
	privind aprobarea proiectului „Turismul de sănătate în judeţul Hunedoara” şi a cheltuielilor  legate de acesta din cadrul Programului Operaţional Regional 
	2007- 2013
	Total buget
	  BUGETUL PROIECTULUI


	HOT 34
	HOT 35
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciul tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;

	HOT 36
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.36/2010


	HOT 37
	HOTĂRÂREA NR.37/2010
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 38
	 ROMÂNIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	HOTĂRÂREA NR.38/2010 

	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	ANEXA nr.2
	                                                                                                                          Nr._______/___________                                                       Nr_______/_____________

	CONVENŢIE


	HOT 39
	       R O M Â N I A
	HOTĂRÂREA NR.39/2010
	privind aprobarea unor avize emise de
	 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Hunedoara, pentru unele documentații

	         
	AVIZ Nr.   1  din 10 martie 2010
	AVIZ Nr.   5  din 17 martie 2010
	AVIZ Nr.   6  din 17 martie 2010



	HOT 40
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	   
	 Deva, la 23 aprilie 2010 

	HOT 41
	HOT 42
	HOT 43
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.43/2010


	HOT 44
	HOTĂRÂREA NR.44/2010

	HOT 45
	HOT 46
	CONSILIUL   JUDEŢEAN
	Deva,   la 23 aprilie 2010 


	HOT 48
	HOT 49
	          ROMÂNIA
	CONSILIUL  JUDEŢEAN

	HOT 50
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 51
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Deva, la 23 aprilie 2010

	HOT 52
	             ROMÂNIA 

	HOT 53
	HOT 54
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	Deva, la 28 mai 2010

	HOT 55
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.55/2010


	HOT 56
	HOTĂRÂREA NR.56/2010
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 57
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA  NR.57/2010


	HOT 58
	HOTĂRÂREA  NR.58/2010
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 59
	HOTĂRÂREA  NR.59/2010

	HOT 60
	HOT 61
	HOT 62
	HOT 63
	HOT 64
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                                          JUDEŢUL HUNEDOARA 

	HOT 65
	 CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA;
	 Analizând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Corp Control din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
	 În baza Raportului de control privind activitatea Muzeului Civilizației Dacice și Romane Hunedoara – Deva, întocmit de Serviciul Corp control și înregistrat la Consiliul Judeţean Hunedoara sub nr.3887/12.05.2010;
	  În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.a și alin.2 lit.e din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
	 În temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
	Art.1 Domnul Morar Nicolae Marcel se eliberează din funcția de director – manager la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Hunedoara-Deva.
	 Art.2 Împuternicește Președintele Consiliului Județean Hunedoara pentru a numi, prin dispoziție, persoana care va asigura conducerea interimară a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Hunedoara - Deva, până la ocuparea postului,  în condițiile legii.

	HOT 66
	HOTĂRÂREA  NR.66/2010 
	CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA           Anexa 

	HOT 67
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciul tehnic şi proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
	Deva, la 28 mai 2010

	HOT 68
	HOTĂRÂREA NR.68/2010
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 69
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	                ANEXA
	 la  Hotărârea nr.69/ 2010
	R E G U L A M E N T
	Cap. I.    DISPOZITII GENERALE
	Cap. IV.  STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ


	Organizarea
	Directorul General
	Colegiul Director
	Directorul General Adjunct pentru Protecţia Copilului
	Directorul General Adjunct pentru Persoana Adultă 
	Directorul General Adjunct Resurse Umane
	Art. 14. Directorul general adjunct resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii:
	26. Servicii de tip rezidenţial pentru copii




	27. Servicii de zi pentru copii

	HOT 70
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Deva, la 24 iunie 2010

	HOT 71
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciul tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
	Deva, la 24 iunie 2010

	HOT 72
	HOT 72
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	Deva, la 24 iunie 2010


	ANEXA HOT 72
	Sheet1


	HOT 73
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 74
	HOT 75
	HOT 76
	HOT 77
	          ROMÂNIA
	CONSILIUL  JUDEŢEAN

	HOTĂRÂREA NR.77/2010
	Deva,   la 24 iunie 2010


	HOT 78
	CONSILIUL  JUDEŢEAN
	HOTĂRÂREA NR.78/2010
	privind  trecerea  unor mijloace fixe din domeniul public  în domeniul privat al  Judeţului Hunedoara  în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora
	Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea  procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
	 În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;                      

	HOT 79
	HOT 80
	Deva, la 23 iulie 2010 

	HOT 81
	JUDETUL HUNEDOARA
	Deva, la 23 iulie 2010

	HOT 82
	HOTĂRÂREA NR.82/2010

	HOT 83
	HOT 84
	HOT 85
	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Deva, la 23 iulie 2010

	HOT 86
	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciul tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
	Deva, la 23 iulie 2010

	HOT 87
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	Deva, la 23 iulie 2010


	HOT 88
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.88/2010


	HOT 89
	HOTĂRÂREA NR.89/2010 
	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 90
	          ROMÂNIA

	HOT 91
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.91/2010


	HOT 92
	     ROMÂNIA

	HOT 93
	HOT 94
	Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea  procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001;
	În baza prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;                      

	HOT 95
	HOTĂRÂREA NR.95/2010
	pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 33/2010 privind aprobarea proiectului „Turismul de sănătate în judeţul Hunedoara” şi a cheltuielilor  legate de acesta, din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013
	Art. 1 Se modifica anexa nr.1 la Hotarârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.33/2010 privind aprobarea proiectului „Turismul de sănătate în judeţul Hunedoara” şi a cheltuielilor  legate de acesta din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, asfel cum este prevazut în anexa la prezenta hotărâre.
	            Art. 2 Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 33/2010 rămân neschimbate.
	   Art. 3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate ale Consiliul Judeţean 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.

	HOT 96
	         R O M Â N I A 
	JUDEŢUL  HUNEDOARA
	 CONSILIUL JUDEŢEAN
	 HOTĂRÂREA NR.96/2010 
	        Secretar: - Șortan Olimpiu          - avocat
	        Membri:            - Crupă Lăcrămioara - economist
	Deva, la 23 iulie  2010


	HOT 97
	HOTĂRÂREA NR.97/2010
	CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA                         ANEXA 

	HOT 98
	ROMANIA
	HOTĂRÂREA NR.98/2010
	privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul  de specialitate  al Consiliului Judeţean Hunedoara
	Art.1 – Aprobă organigrama  şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara, conform anexelor nr.1 și 2  care fac parte integrantă din prezenta.
	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.



	HOT 99

	100-160
	HOT 100
	ROMANIA
	HOTĂRÂREA NR.100/2010
	privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul 
	de specialitate  al Camerei Agricole Județene Hunedoara
	Art.1 – Aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judetene Hunedoara, conform anexelor nr.1 și 2  care fac parte integrantă din prezenta.
	Art.3 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Camera Agricolă Județeană Hunedoara, 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.



	HOT 101
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.101/2010


	HOT 102
	 ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.102/2010
	                     Mircea Ioan Moloţ                                 Dana Dan



	HOT 103
	ROMANIA
	Art.1 – Aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Teatrului Dramatic ”I.D.Sîrbu” Petroșani, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta.


	HOT 104
	ROMANIA
	HOTĂRÂREA NR.104/2010
	Art.2 - Cu data prezentei, art.1 din Hotărârea nr.83/2009 și art.1 din Hotărârea nr.106/2009 ale Consiliului Județean Hunedoara se abrogă .



	HOT 105
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.105/2010


	HOT 106
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul salarizare, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara şi Serviciul Public Judeţean Salvamont 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.
	Deva, la 23 iulie 2010

	HOT 107
	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Deva, la 13 august 2010

	HOT 108
	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciul tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
	Deva, la 13 august 2010

	HOT 109
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.109/2010


	HOT 110
	HOTĂRÂREA NR.110/2010 
	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 111
	Deva, 13 august 2010

	HOT 112
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	   HOTĂRÂREA NR.112/2010 

	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	Deva, la 13  august 2010


	HOT 113
	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Deva, la 27 august 2010

	HOT 114
	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciul tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
	Deva, la 27 august 2010

	HOT 115
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.115/2010


	HOT 116
	HOTĂRÂREA NR.116/2010 
	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 117
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.117/2010


	HOT 118
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	Deva, la 27 august 2010


	HOT 119
	            ROMÂNIA
	CONSILIUL  JUDEŢEAN

	HOTĂRÂREA NR.119/2010
	Deva,   la 27 august 2010
	DATELE  DE  IDENTIFICARE



	HOT 120
	HOTĂRÂREA NR.120/2010 
	CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA                                     ANEXA 

	HOT 121
	ACORD DE PARTENERIAT
	Art. 1. Părţile
	Art.2 Obiectul
	Art.3 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
	(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:
	(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
	i. Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
	(3) Plăţi
	Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (Partener 1) din  contul deschis distinct al proiectului.
	Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii:
	Art. 4 Perioada de valabilitate a acordului
	Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 31/05/2008  şi 31/12/2020. 
	Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 dec 2020. 
	Art.5 Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1)
	Drepturile liderului de proiect
	(1)  Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.
	Obligaţiile liderului de proiect
	(2) Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.
	(3) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul în implementare a proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
	(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR. 
	(5) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, conform normelor în vigoare
	(6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii.
	(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul. 
	Art.6 Drepturile şi obligaţiile Partenerului  2
	Drepturile Partenerului  2
	(1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.
	(2) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
	(3) Partenerul are dreptul să fie consultat de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.
	Obligaţiile Partenerului  2
	(1) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată / Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. 
	(2) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
	(3) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.    
	Art.7 Proprietatea
	(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat / extins şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
	(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile / partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.
	(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.
	(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.
	Art.8 (1) Părţile au obligaţia să se asigure că nu se vor desfăşura activităţi economice în scopul obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat / extins.
	(2) Părţile au obligaţia să se asigure că nu se vor desfăşura alte activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului – modernizat / extins, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestuia către terţe părţi (imobilul şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice în cadrul POR 2007-2013 nu pot fi utilizate în alt scop / cu altă destinaţie decât cea principală).
	Art.8 Dispoziţii finale
	(1)Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile. 
	(2)Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
	(3)Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor
	TVA
	Cap. 5 Cheltuieli diverse şi neprevăzute


	SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI 
	Surse de finanţare
	Valoarea totală a proiectului, din care:
	Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată



	HOT 122
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	HOTĂRÂREA NR.122/2010
	privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Spitalul de Urgență Petroșani, în vederea finanțării și realizării în comun a unui proiect de interes public

	HOT 123
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	HOTĂRÂREA NR.123/2010
	privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public

	HOT 124
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Deva, la 15 septembrie 2010

	HOT 125
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.125/2010
	Deva, la 15 septembrie 2010



	HOT 126
	HOTĂRÂREA NR.126/2010 
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	Deva, la 15 septembrie 2010



	HOT 127
	HOTĂRÂREA NR.127/2010 
	privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale 
	a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi
	 a sumelor din cota de 22% din impozitul pe venit, 
	pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, 
	pe anul 2010
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	Deva, la 15 septembrie 2010



	HOT 128
	ROMÂNIA

	HOT 129
	pentru aprobarea Înţelegerii privind stabilirea de relaţii de prietenie între Judeţul Hunedoara, România, prin Consiliul Judeţean Hunedoara şi Regiunea Autonomă Ningxia Hui,  Republica Populară Chineză

	HOT 130
	HOT 135
	HOT 145
	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciul tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
	Deva, la 29 octombrie 2010

	HOT 146
	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciul tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
	Deva, la 29 octombrie 2010

	HOT 147
	HOTĂRÂREA NR.147/2010 
	CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA           Anexa 

	HOT 148
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	   HOTĂRÂREA NR.148/2010 

	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	Deva, la 29 octombrie 2010


	HOT 150
	HOT 151
	HOT 152
	HOT 153
	ROMÂNIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA

	CONSILIUL JUDEŢEAN
	               ANEXA 
	ACORD DE ASOCIERE
	Cap. 2. Durata acordului
	Cap. 3.  Obligaţiile părţilor
	Cap. 4. Dispoziţii finale

	HOT 154
	HOT 155
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.155/2010


	HOT 156
	HOT 157
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 158
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                                          JUDEȚUL HUNEDOARA 

	HOT 159
	               R O M Â N I A      

	HOT 160

	161-199
	HOT 161
	HOT 162
	ROMANIA
	HOTĂRÂREA NR.162/2010 
	privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate  
	al Consiliului Judeţean Hunedoara


	HOT 163
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.163/2010


	HOT 164
	HOTĂRÂREA NR.164/2010
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 165
	CONSILIUL   JUDEŢEAN
	Deva,   la 26 noiembrie 2010 


	HOT 166
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	ROMÂNIA                                                                          JUDEȚUL HUNEDOARA 

	HOT 167
	ROMÂNIA

	HOT 168
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.168/2010


	HOT 169
	ROMANIA
	HOTĂRÂREA NR.169/2010
	Art.1 – Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului pentru Teatrul Dramatic ,,I.D.Sîrbu” Petroșani, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta .
	Art.3 – Componența comisiei de evaluare finală și soluționare a contestațiilor pentru evaluarea managementului la Teatrul Dramatic ,,I.D.Sîrbu” Petroșani, este prevăzută în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta .
	Art.6 – Componența comisiei de evaluare finală și soluționare a contestațiilor pentru evaluarea managementului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, este prevăzută în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta .



	HOT 170
	HOT 171
	HOT 172
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Deva, la 26 noiembrie 2010

	HOT 173
	HOT 174
	    ROMÂNIA
	CONSILIUL   JUDEŢEAN
	Deva,   la 26 noiembrie 2010 


	Elemente de identificare

	HOT 175
	    ROMÂNIA
	CONSILIUL   JUDEŢEAN
	Deva,   la  26 noiembrie 2010 



	HOT 176
	HOT 177
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.177/2010


	HOT 178
	CONSILIUL   JUDEŢEAN
	Deva,   la 26 noiembrie 2010 


	HOT 179
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;

	HOT 180
	HOT 181
	HOT 182
	   ROMÂNIA
	CONSILIUL  JUDEŢEAN

	HOTĂRÂREA NR.182/2010
	Deva,   la 26 noiembrie 2010


	HOT 183
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	Deva, la 15 decembrie 2010

	HOT 184
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA,
	 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;
	Deva, la 15 decembrie 2010

	HOT 185
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.185/2010


	HOT 186
	HOTĂRÂREA NR.186/2010
	privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, ale unor instituții publice din subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara 
	 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;


	HOT 187
	ROMÂNIA
	HOTĂRÂREA NR.187/2010


	HOT 188
	HOT 189
	ROMANIA
	NOTA DE FUNDAMENTARE
	PREŞEDINTE,
	RAPORT DE SPECIALITATE

	HOT 190
	HOT 191
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN

	HOT 192
	HOT 193
	 ROMÂNIA
	JUDEŢUL HUNEDOARA
	HOTĂRÂREA NR.193/2010

	CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
	Deva, la 15 decembrie 2010


	HOT 194
	ROMÂNIA

	HOT 195
	HOT 199
	ROMÂNIA



